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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
 

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

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

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

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

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

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

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

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
ر عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة دراسات عن المجتمعات الغي

الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع 
 .موسيقيين أكاديميين غربيين

 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أوك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال 
، عدة لغات التي تصدر بكاتبالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال

كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في األوطان األم 
 .أو المهاجر

 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء ي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ
 .ع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانونالمجتم

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

ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن أن يكون هنالك إسرائيل، ليس ألننا 
سالم في ظل االستمرار بسياسة االعتقاالت الجماعية، ومصادرة األراضي، واالعتداءات 

 . العسكرية التي ال تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة
 رقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الو

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 

 .بانتاجهم الفكري
 ييعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوع. 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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  وليم نصار. د
 رئيس التحرير

  .على أن هذه المقالة معادية لما يسمى الساميةسيخرج علينا البعض في أمريكا الشمالية، الواليات المتحدة وأوروبا لالحتجاج ربما 
 ---  
 ،أنا إسرائيل  

والذين وجدناهم على تلك األرض ليس لهم الحق في العيش عليها، وشعبي . أتيت إلى أرض بال شعب من أجل شعب بال أرض
  .ومسح تاريخها.  قرية وبلدة فلسطينية عن الوجود400أجبرهم على الرحيل بعد إزالة 

  
  يل،أنا إسرائ

  . بعضا من مواطني دولتي ارتكب مذابح وجرائم ضد االنسانية، وأصبح الحقا رئيسا للوزراء
، ميناحيم بيغن كان المسؤول عن عصابة صهيونية مسلحة ذبحت ونكلت واغتصبت مئة إمرأة بعد قتل أطفالهن في 1948في العام 

  .راءبلدة دير ياسين، ولمكافأته على جريمته انتخبه شعبي رئيسا للوز
 بالتحالف مع أعواننا من 1982، قاد آريل شارون عملية الذبح والتنكيل في سكان قرية قبية، وأعاد الكرة في العام 1953وفي العام 

ولمكافأته على جريمته، انتخبه شعبي رئيسا للوزراء . العرب بذبح واغتصاب أكثر من ألفين مدني لبناني وفلسطيني في مخيم شاتيال
  .أيضا

  
  رائيل،أنا إس

من أرض فلسطين، وطردت سكانها األصليين واستبدلتهم بيهود من أوروبا ودول أخرى من % 78 على 1948استوليت في العام 
منحتهم الجنسية فور وصولهم من مزابل أوروبا والواليات المتحدة إلى مزبلة إسرائيل، بينما أصبح السكان األصليون الذين . العالم

يتيهون في أرجاء المعمورة وليس لهم الحق في العودة إلى األرض التي عاش عليها آباؤهم " يسوع الناصري"أنجبوا أول الفدائيين 
  .وأجدادهم آالف السنوات

  
  أنا إسرائيل،

  ووضعتهم تحت حكم عسكري قاس، - الضفة الغربية لنهر األردن وغزة - ما تبقى من أرض فلسطين 1967ابتلعت في العام 
  .احي حياتهم، تماما كما فعل بنا هتلر في أوروباوسيطرت على كافة من

في الحقيقة، كانت تلك رسالة مباشرة للفلسطينيين في قرى وبلدات الضفة وغزة أننا ال نقبل بوجودهم على هذه األرض وعليهم أن 
  .يلتحقوا بماليين الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان وسورية واألردن

  
  أنا إسرائيل،
ة للسيطرة على الواليات المتحدة األمريكية والتحكم بقراراتها السياسية، وليس باستطاعة أي سياسي أمريكي أن يعارضنا أنا من القو

  .أو ينتقدنا، فمجلس العالقات العامة االسرائيلية االمريكية يستطيع تدميره، وكما ترون فانهم جميعا يتنافسون الرضائي
في ذلك األمم المتحدة حيث الفيتو األمريكي الجاهز دوما ليكون بخدمتي وأمرتي وفي الوقت كل قوى العالم ضعيفة أمام قوتي، بما 

  ".نحن نسيطر على أمريكا: "وكما قال رئيس ورزائي المحبوب يوما. الذي أشاء لمنع أي إدانة ومحاسبة على الجرائم التي أرتكبها
  

  أنا إسرائيل،
استثمرت مليارات . ا، وستجدون دائما أن وسائل األعالم جميعها تنحني لرغبتيتأثيري على وسائل األعالم األمريكية واضح جد

الدوالرات في الفضائيات االخبارية والصحف والمجالت الكبرى وهم يقومون بعمل رائع في الترويج لي وتغيير مسار األحداث 
  .ألظهاري كضحية وإظهار ضحيتي قانال وإرهابيا

  
  أنا إسرائيل،

   تريد التفاوض من أجل السالم؟ لكنك لست بمستوى ذكائي فكيف ستفاوضني؟ يا أيها الفلسطيني
حسنا، سأفاوضك في أوقات فراغي، ولسنوات على عدد سني عمرك، ومن بعدها لن أعطيك أكثر من بلدية لكنني سوف أبقى 

  . أوروبامسيطرة على حدودك وهواءك ومياهك وسماءك وكل ما هو ضروري لراحة أحبائي اليهود القادمون من
وبينما أنا أفاوضك، سوف أستمر في ابتالع هضابك وتاللك ألقيم عليها المستوطنات والمستعمرات التي سيسكنها أكثر اليهود 

هذه المستوطنات والمستعمرات ستكون متصلة بطرق لن تستطيع أنت .األوروبيين تطرفا وقذارة ومسلحون بأعتى أنواع األسلحة
  .جرذ العالق في مصيدة محاصرا بنقاط تفتيش من كل الجهاتاستخدامها، وستكون أنت كال

  
  أنا إسرائيل، 

جيشي رابع أقوى جيش في العالم وأمتلك أسلحة نووية، فكيف يجرؤ أطفالك أيها الفلسطيني الغوييم أن يرجموا جبروتي بالحجارة؟ أال 
  ب الجند التوراتي؟ ر" يهوه"تدرك أن جنودي لن يترددوا في تفجير رؤوسهم بالرصاص المبارك من 

منكم، جلهم من المدنيين، وسوف أستمر في ) 17000(، وجرحت سبعة عشر ألفا )900(لقد قتلت خالل سبعة عشر شهرا تسعمئة 
المستاءة  من قتلكم " والتي ال نعترف بيهوديتها"قتلكم في ظل عدم اكتراث العالم بكم، ولن أصغي لبعض األصوات اليهودية الشاذة 

  . مة في جيش يهوهوترفض الخد
  

  أنا إسرائيل،
  تريدون الحرية؟ 

  . أنا أمتلك الرصاص، الدبابات، المدافع، الطائرات والصواريخ
  صادرت بيوتكم وأراضيكم، اقتلعت أشجار زيتونكم ومحوت تاريخكم وال زلتم تطالبون بالحرية؟

  ألم تفهموا أيها األغبياء الرسالة بعد؟ 
    ألنني ببساطة أنا إسرائيل ...  تحصلوا أبدا على حريتكم لن تحصلوا أبدا على سالم، ولن

 

  أنا
 إسرائيل
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  من موروثات الثقافة السياسية العربية وإلى وقت قريب أن موقف الرفض ،بكل

أشكال حمولته األيديولوجية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ،يتضمن حكم قيمة 
إيجابي يصنف صاحبه كرجل المبدأ والمدافع عن الشعب وقضاياه ،إال أنه ثَبُت 

اب الرفض ال يعبر عن موقف وطني أو بطولي إن لم يكن مصحوبا بالممارسة أن خط
بإستراتيجية وطنية لمواجهة ما يتم رفضه ،وهذا ينطبق على الذين يرفضون صفقة 

   .القرن قوال وينفذونها سلوكا
  

يبدو أن كثيرا من األنظمة واألحزاب الفلسطينية والعربية التي تعلن رفضها لصفقة 
ساعد على تنفيذها ،وبالتالي يصبح خطاب الرفض أداة تضليل القرن تمارس عمليا ما ي

لتمرير الصفقة القرن ما دام الرفض غير مصحوب بما يَعيق التنفيذ الفعلي للصفقة وهو 
جار منذ سنوات ،بل يمكن القول إن كال من السلطة الفلسطينية وحركة حماس ساعدتا 

   . ،يوعي أو بدون وعي ،في التأسيس للصفقة
  

لسياسية من خالل مواقفها المتوقفة عند تخوم الرفض اللفظي لصفقة القرن دون النخب ا
أن تُجهد نفسها بإبداع طرق ووسائل خالقة لمواجهتها تتحول إلى شاهد زور وتُعيد انتاج 
الفشل ،معتقدة أن التمترس وراء خطاب الرفض سيمنحها شهادة بالوطنية وسيبرئها من 

   . المسؤولية
سلوكيات البائسة للنخب ليس سببها أن الطريق مغلقة وليس باإلمكان هذه المواقف وال

أبدع مما كان كما تَُرِوج وتبرر موقفها ونهجها ،بل ألنها تعلم بأن أي نهج وطني حقيقي 
سيفتح المجال للمراجعة والمحاسبة وإعادة النظر في شبكة المصالح الشخصية والحزبية 

ي السلطة ،وهذا قد يهدد وجودها في السلطة التي تراكمت طوال سنوات من وجودها ف
  . سواء في الضفة أو غزة

  
استمرار النخب السياسية في الحديث عن التمسك بالثوابت وعدم التنازل عنها وتأكيدها 
على رفض صفقة القرن ،ال يُسقط المسؤولية عنها ويجب عدم السماح لهذه النخب 

ثوابت وعدم التنازل وتزعم رفض الصفقة بإدعاء البطولة لمجرد أنها تقول بتمسكها بال
،فالشعب لم ينتخبها أو يقبل بتسيدها عليه ألنها تقول بالتمسك بالثوابت وبالحقوق الوطنية 
أو ترفع شعار المقاومة والرفض ،بل الستعادة هذه الحقوق وإفشال صفقة القرن بفعل 

ابيب استبقتا األمر مقاِوم على األرض ،وفي هذا السياق يمكن فهم لماذا واشنطن وتل 
  . وفرضتا الهدنة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة قبل طرح صفقة القرن

نعلم أن البعض سيقول ليس هذا وقت إثارة المشاكل الداخلية وأن المطالبة بالتغيير اآلن 
قد يُضعف القيادة الفلسطينية أو يشكك بها ويشكك بالمقاومة وفصائلها كما سيُبِعد األنظار 

مخاطر التي تهدد القدس ومجمل القضية ،وبالتالي المطلوب اآلن من وجهة نظر عن ال
هؤالء أن يتوحد الفلسطينيون لمواجهة صفقة القرن ، وهذا كالم صحيح وطنيا ويندرج 

   . في سياق ما يجب أن يكون
  

ولكن ،لسنوات والشعب صابر وصامت على الوضع الداخلي حتى ال تنزلق األمور لفتنة 
وظفها إسرائيل ،كما أنه دائما يجد أعذارا للسلطتين أو يقنع نفسه بهذه االعذار داخلية ت

هل النخب السياسية الراهنة مؤهلة إلحداث اختراق ،سواء : لكن دعونا نتساءل بصدق .
في مجال التسوية السياسية وخصوصا بعد أن صرح الرئيس أبو مازن قبل أيام في 

ريل الحالي أن إسرائيل لم تلتزم بأي اتفاق سالم  أب21اجتماع وزراء الخارجية العرب 
وأن نتنياهو ال يريد السالم مع الفلسطينيين ؟أو اختراق في مجال المقاومة وقد وقَّعت 
فصائل المقاومة في غزة هدنة طويلة المدى مع إسرائيل ؟أو اختراق في مجال المصالحة 

   . ال عقد من الزمن ؟الوطنية وقد استمرت حوارات المصالحة كحوار الطرشان طو
  

أيضا كيف تتوحد هذه القوى دون أن تبدأ عملية تغيير ومراجعة داخلها كخطوة أولى 
،مثال أن تُعيد منظمة التحرير ترتيب وضعها الداخلي حتى بدون ممن هم خارجها من 
الفصائل ،وتعمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي بشأن إعادة النظر باالعتراف 

بالتنسيق األمني ، أيضا أن تعيد حركة حماس حساباتها في المراهنة على بإسرائيل و
اإلخوان المسلمين والدعم الخارجي وبمخططها لصناعة دولة غزة ،ومراهنتها على 

ومن جهة أخرى ،هل توحيد . استمرارية الدور الوظيفي المسنود لها إلى ما ال نهاية 
عض سيُنتج حالة وطنية قادرة على حاالت مأزومة داخليا ومتعادية مع بعضها الب

   .مواجهة تحديات المرحلة ؟
  

إن استمر حال النظام السياسي على ما هو عليه من انقسام 
وتشرذم ،وحتى تحافظ النخب الحاكمة على وجودها في 

ال نستبعد في ... المشهد السياسي ،وحتى ال تخسر مصالحها 
ريرا لقبولها ألية هذه الحالة أن تجد بعض المكونات السياسية تب

تسوية جديدة سواء كانت صفقة القرن أو غيرها دون شروط 
،تحت ذريعة منح فرصة جديدة للسالم أو محاولة تََجنُب ما هو 

  . أو تحت عنوان التكتيك والمناورة! أسوء 
  

إن أخشى ما نخشاه في هذا السياق أن يحدث تواطؤ ضمني بحيث تستمر واشنطن في 
 مع استمرار -وقد ال يتم طرحها بالفعل بعد رمضان –فقة القرن تأجيل اإلعالن عن ص

تنفيذ الصفقة على أرض الواقع كما هو جاري ، في المقابل تستمر النخب السياسية 
الفلسطينية في إعالن رفضها لصفقة القرن أو الهروب نحو تشكيل هيئات ولجان 

يذه منذ سنوات ، وفي هذه لمواجهتها وكأن الصفقة مشروع مستقبلي وليس واقعا يتم تنف
الحالة تحقق واشنطن مخططها عمليا وتستمر النخب السياسية الحاكمة الفلسطينية 

  والعربية في إدعاء البطولة من خالل إعالن رفضها للصفقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الرفض ليس 
دوما موقفا 

وطنيا أو 
  بطوليا

  
  إبراهيم أبراش. د

 فلسطني

 



ات -6         د:: ال ار :: 25 رق   الع                        2019  ماي-أ

 

  

  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 الشعوب الفقيرة لم تعد االمبريالية بحاجة أبدا لقنابلها النووية في حربها على 

والمستضعفة وان هي تبدو كمهتمة بمنع غيرها من امتالك تلك األسلحة فيعود ذلك فقط 
لخشيتها من أن تستخدم تلك األسلحة يوما من طائش أو يائس في لحظة ال تملك السيطرة 

 .عليها أو في حربها غير المستبعدة فيما بينها
 

يه كل المواصفات الدولية لمعتقالت لقد قرأت ذات يوم عن معتقل لألسر تنطبق عل
األسرى واألكثر من ذلك أن هذا المعتقل كان يمكن لألسرى الهرب منه بسبب ضعف 
اإلجراءات األمنية المتعمدة إال أن أحدا لم يحاول الهرب وكانت قد أقامته كوريا للجنود 

يه األمريكيين األسرى قتل فيه ألف جندي أمريكي دون رصاصة واحدة  وقد مات ف
الجنود بشكل طبيعي دون أي تعذيب أو رصاص أو غيره وقد قام المحلل النفسي الجنرال 
األمريكي وليام ماير بدراسة ظاهرة موت هؤالء الجنود الغريبة وقد خلص في دراسته 

 :إلى النتائج التالية
 

كان السجانون . كانت األخبار السيئة هي التي يتم إيصالها فقط إلى مسامع األسرى
رون السجناء بان يرووا على المأل إحدى ذكرياتهم السيئة حول خيانتهم أو خذالنهم يأم

  .ألحد أصدقائهم أو معارفهم
 

كل من يتجسس على زمالئه في السجن يعطى سيجارة كمكافأة 
ولم تتم معاقبة من خالف وعلم السجانون بالمخالفة عن طريق 

، الئهموشاية زميله مما شجع األسرى على التجسس على زم
وقد تبين من التحقيق ان هذه التقنيات الثالث كانت السبب في 
تحطيم نفسيات الجنود األسرى وتدفع بهم لفقدان األمل بالنجاة 
والتحرر وفقدانهم الحترامهم ألنفسهم وغيرهم مما أوصلهم 
لحالة من عدم الرغبة بمواصلة الحياة وصوال إلى ما يسمى 

 .بعلم النفس الموت الصامت
 
ذي جرى في معسكر االعتقال هذا كان أبشع استخدام للميديا والخبز في السيطرة على ال

األسرى وامتالك القدرة على التخلص منهم دون دم ويعرف األسرى الفلسطينيين أن 
إدارة المعتقالت الصهيونية استخدمت أنماطا مشابهة لهذا النمط في تعاملها مع األسرى 

 زالت ولذلك تحرص على السيطرة على كل أدوات تواصل الفلسطينيين منذ البداية وال

األسير مع العالم الخارجي وفي البدايات كانت وسائل االتصال محدودة جدا فكان راديو 
وما ينقله السجانون " األنباء " االحتالل هو الراديو المتاح الوحيد وجريدة االحتالل 
نة وقد حرصت سلطات االحتالل لألسرى وما يبثه أعوان اإلدارة والمخابرات من الخو

على إبراز ظاهرة الخيانة جيدا في أوساط األسرى أوال ومن ثم في أوساط الشعب 
فأقامت غرفا للعار أو للعصافير كما كانت تسمى وفعلت ذلك أيضا في أوساط الشعب 
حين أقامت ما كان يسمى بروابط القرى وقبل ذلك أقامت قرى محمية كانت معروفة أنها 

عمالء المطاردين من  الثورة والشعب في القطاع والضفة الغربية ونحن نعرف قرى لل
جيدا ان ال داعي اليوم لمعتقالت اسر وسجون لممارسة جريمة القتل الصامت تلك فهم 
يدخلون مخادعنا عبر وسائط ووسائل السوشيال ميديا واالتصال والتواصل عبر ما 

ليها كليا من قبلهم فهم يمررون ما يسمى بشبكات التواصل االجتماعي المسيطر ع
 .يريدون ويمنعون ما ال يريدون

 
بكل وضوح يسعى األعداء االمبرياليين والصهاينة إلى الوصول بشعبنا إلى حالة من 
اليأس واإلحباط وكراهية الذات درجة يصل فيها الفرد حد التخلص من ذاته بأشكال 

ة أو التنكر للذات الجماعية والهرب منها مختلفة بما فيها االنتحار بأشكال وأشكال مختلف
بالعزلة أو الهجرة أو السلبية المفرطة بما يسهل تحييد أوسع القطاعات الفاعلة من الشعب 
وقواه ودفعهم لموقف سلبي على اقل تقدير أو الشعور المفرط بالقرف من الذات وعدم 

 .راحترامها حد االستسالم للموت الصامت جسدا أو روحا وفكرا وحضو
 

وسائل اإلعالم المختلفة والسوشيال ميديا اليوم جميعها تقريبا بأيدي قوى االحتالل 
واالمبريالية وأعوانهم و وسطائهم والدائرين في فلكهم أو الخائفين من فتكهم ويكفي أن 
نعرف أن الشركات الرئيسية المتحكمة بوسائل وبرامج ومواقع التواصل االجتماعي 

تحركها قوى االمبريالية والصهيونية وتملك حق القرار فيها وأضخم شركات اإلعالم 
وفي سياستها وهناك إمبراطوريات إعالمية عربية وغربية تركز في كل برامجها على 
السلبي واالختالف بل والبعض منها يعطي مساحة لرأي األعداء أكثر مما يفعل 

عب بأشكال غريبة لألصدقاء رغم أن الشكل الخارجي يبدو وكأنه يقف إلى جانب الش
وعجيبة في حين يركز على كل ما هو سلبي وعلى الصراعات ويغذيها بكل ما أوتي من 
قوة أو يكتفي بالتسحيج ألصحاب السلطة والدفاع عنهم أو تيأييس المتلقي من كل ما هو 
قادم وعلينا أن ندرك جيدا أن بعض األحداث التي تمر بشكل تبدو معه طبيعية وتلقائية 

ر استهدافا لعقولنا ومشاعرنا بما في ذلك استقبال رئيس وزراء دولة االحتالل هي األكث
في دول عربية واستقبال وزراء واالجتماع بهم هنا وهناك ووفد زائر من هنا ووفد من 
هناك تارة للقدس للصالة وتارة للرياضة وأخرى للثقافة وعزف نشيد األعداء على ارض 

 .دفة ال من قريب وال من بعيدكل ذلك ال عالقة له بالص, العرب
 

آخر أالعيب االمبريالية والصهيونية كانت حكاية صفقة القرن والتي أصبحت تشبه 
 صانعة اليأس والعجز لدى المتلقي – حكاية إبريق الزيت –الحكاية الشهيرة عند العرب 

كة وصاحبة السلطة والتشفي والسيطرة لدى الراوي وما تفعله اإلدارة األمريكية والحر
الصهيونية وحلفائهم مع حكاية إبريق القرن أو العصر من تكرار وتسريبات ال تنتهي 
وبشكل يومي والفت لألنظار دون أن تقدم حقيقة كاملة واحدة مترابطة سوى حقيقة 
شطب القدس والالجئين والجوالن وكأن ما يقي لنا سيكون معقوال علما بان الحقيقة أن 

بكة الغير مروية حتى اآلن قد تم تنفيذه وان حالة االنتظار اخطر ما قد يأتي في تلك الح
لن تأتي بشيء أبدا وهي فقط من صناعة اإلعالم االمبريالي لحرف األنظار عما يجري 

 .على األرض لصالح الوهم المنتظر
 

فيقدمون لنا وجبات إعالم لترويج ثقافة , إنهم يصادرون خبزنا... إنهم يطعمون عقلنا 
تيأييس واإلحباط وتعظيم دور األعداء بالمقابل كما حصل مع حكاية بائسة تسعى لل

استعادة رفات الجندي والجاسوس كوهين ومساعدة روسيا بما يضمن لهم الشعور بفقدان 
األصدقاء والعزلة وصوال لعدم احترام الذات واليأس من الغد عبر االنقسام والصراعات 

أيضا وبالمقابل سعوا إلى تجويع الشعب ليس الداخلية ليس الفلسطينية فقط بل والعربية 
الفلسطيني وحسب بل والعربي وفي فلسطين بشقيها الناقصين المتنازعين غزة 
المحاصرة والمجوعة والضفة التي تقف على أبواب الجوع على عتبات إعالن صفقة 
اإلبريق تلك مما سيعني لدى عموم الشعب أن األكل أوال فهو يائس من ذاته وصراعاته 
وانقساماته وخالفاته مقابل عدو قوي متماسك ينتصر عليه ويتفوق عليه وهو في نفس 
الوقت جائع يحتاج الخبز قبل الحرية وفي حالة من الضعف وغياب القدرة على الصمود 

  .والرغبة الداخلية بهذا الصمود عبر اإلحساس بان ال أمل

الميديا والخبز 
أكثر أسلحة 
االمبريالية 

 فتكا

  
  عدنان الصباح

 فلسطني
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 العربية والمحلية أصبح لها كل وسائل ووسائط اإلعالم والتواصل العالمية بما في ذلك
مصادر مطلعة تعطيها معلومات عن صفقة إبريق الزيت تلك ولشكل يصل أحيانا حد 
التناقض فيما بينها وتتواصل التصريحات الغامضة والالفتة لالنتباه في آن معا من 
ترامب وإدارته ونتنياهو وأعوانه بكلمات مبهمة عن الصفقة ال تغني وال تسمن من جوع 

اطن الفلسطيني المنشغل بقوت يومه وبعدد األرغفة وعدد ساعات الكهرباء والعالج المو
والسفر والدراسة والعمل فكل ما حوله يضيق الخناق عليه وال يفتح أمامه إال بوابة واحدة 
من الوهم المنتظر وهو ما ستقدمه صفقة إبريق الزيت الترامبي الفارغ وهذا يعني أنهم 

متعمد وعبر عمل مبرمج جيدا ودءوب لكي ال يتبقى له أية يحضرون مواطننا بشكل 
إمكانية ليعرف كيف يقول ال لجريمة العصر والتي لن تطال الفلسطيني وحده بل 
والعربي واإلنسان أينما وجد ومن السذاجة االعتقاد بان ترامب هو صاحب هذه األفكار 

ينا أن ندركها أن ما يجري هو وأنها وليدة إدارته ووصوله للبيت األبيض فالحقيقة التي عل
جزء بسيط من سلسلة السعي االمبريالي للسيطرة على العالم أجمع وليس فلسطين 
والوطن العربي فقط وإذا لم نصحو من وهم البحث عن حلفاء واالنتصار باآلخرين أيا 
 كانوا فلن تقوم لنا قائمة وال بديل أبدا لنا كفلسطينيين وعرب بل وكل الشعوب المضطهدة

وأحرار األرض جميعا إال التوحد معا بالوصول للحظة العصيان البشري والتوقف عن 
القيام بدور الخدم لصالح حفنة مجرمة من المستغولين االمبرياليين الذين ينهبون خيرات 
األرض ويقتلون ناسها بكل األشكال بما فيها قتل العقل لصالح مأل المعدة ومواصلة عيش 

  .البهائم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ما أراه في العالم الخارجي، .  كبيرة جدا-أحالم اليقظة–كنت صغيرا، كانت األحالم

من لعب عن اآلخرين، وممتلكات تتدفق عليهم، كانت طعامي لليالي التي أحجب فيها 
رأسي الصغير تحت الغطاء، أبدأ بنسجها على مقاسي، أمتلك منها ما أفتقره، أصبح ما 

غير أنني كنت ساذجا ببراءة طفل، كلما جلست أمي مع صديقاتها، . أحب أن أكون عليه
وأنا ألعب بجوارهن، وعندما تظهر أمرأة قيل عنها بينهن شيئا سيئا، . أكون فرحا

رغم أنهم عندما يرونها يرحبن بها، ويقدمن لها مكانا بينهن، ويالطفنها بالكالم، .. أكرهها
وكثيرا ما .. ي، شيئا مزيجا من الحقد والخوففإنني أبقى أحمل عنها شيئا غريبا بداخل

أجي المبلوز، هاك "أتفوه أمامها ما قيل عنها، حينها كانت أمي تنقد الموقف وتنادي عاي 
، ثم أذهب عندها، لتضعني فوق ركبتها، تمنحي قطعة حلوى، وابهامها وسبابتها "الحلوى

كم . وأصمت. ي الوالدةعلى فخدي، كلما هممت بقول شيء يتداولنه في الخفاء، تقرسن
مرة نبهتني بأن ال أتدخل في عالم الكبار، لكن عقلي الصغير  وكأنه ال يحب تخزين 

  . الفظاعة البشرية أقذفه خارجا لفظا
  

وربما هذا الطبع الذي جعلني ما أنا عليه في الكبر، وهو الذي نصحني به الرفيق خالد 
 حروبا مجانية، ال ناقة لك فيها وال إنك تجلب على نفسك"الصافي عندما قال ذات مساء 

اتفقت معه في ذلك، وهمست لنفسي بأنني يجب حراسة لساني ومدادي من الزلل، ". جمل
ال أذكر كم مرة سمعت أمي . الطبع يغلب التطبع"ومن يستطيع فعل ذلك فقد كان دائما 

 بين اخوته هشام من" تقول لنساء الجيران عندما يتحدثن كعادتهن عن أزواجهم وأبناءهم 
، "األربعاء في الثالث من ماي"ربما لذلك كانت تتذكر يوم مولدي " كان والدته مؤلمة

كنت تقشعر فرحة ". حوالي العاشرة صباحا" وكذا ساعة صرختي وأنا أعانق الوجود 
بذاخلي وأنا أسمع شفاه أمي المقدسة وهي تذكر إسمي، لم يكن يهمني ما تقول عني، 

  . من بين إخوتييكفي أنها نطقت إسمي

 ولي سذاجة أخرى مع والدي؛ كان والدي في بعض األحيان عندما يخرج المسجد يجود 
فجأة تحولت متسول . على المتسولين، وأحيانا كان يمنحني نقودا ألمده بيدي ألحدهم

 سنتيما، بمجرد الحصول عليها أهرول ألمنحها ألحد 20بالوساطة، ازعج أمي لتمنحي 
، يمنحها "علك أو حلوى" ال أعرف ماذا يدفع طفل حصل على ثمن المتسولين، ال حد

ال أعتقد ذلك، ربما ما يبررها اآلن هو .. هل كانت لعبة، هل هي متعة العطاء. لغيره
  .  محاولة تقليد الوالد ال غير

  
يطبعن على خدي الموشح . وكنت طفال محظوظا، ألنني خدي كان عرضا لقبل النساء

 شفاههن، وعندما - من الغيرة ههجلدي كما كانت تقول حبيبة سابقة أو تشوه –بغمازتين 
يبلغ التحمل حده أدفعهن بيدي مديرا رأسي الى الجهة األخرى ماسحا أثار القبل المفقودة 

ربما كل طفل مر من تلك الحالة، لكنها نرجسية التذكر، . اآلن براحة كفي الصغيرتين
متد السرد قبل أن ي. هي ما يجعلني أركز العالم حولي، أجعله في مخيلتي صورا أحبها

وأبدأ في الكتابة عن مطبات الكبر، وفضائحه، ربما علي إن وصلت الى تلك المرحلة، 
الى سارد أخر يطل علي من فوق، حتى تتجمل الكتابة "  الطفل-أنا"الخروج من السارد 

بالموضوعة، وتختفي األنا النرجسية، العاشقة لذاتها واحالمها، وطموحتها اآلتية 
   والمجهضة
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 "أال ال يحاولن حياةً َمن لم يتأدب بعدُ بآداب الضحية"

 إميل سيوران
  
  الضحية ههنا ال نعني بها الذبيحة أو القربان وفق المنظور والثقافة الدينية، فالضحية

 من أبناء سورية، ولم هنا إنساٌن حي أُرغم على أن يكون ضحية اقتصادية مثل اآلالف
يختارها قط، ومن كل بد أن الضحايا نماذج وأشكال وصور وألوان كثيرة ال تُحصر في 
مادة مؤلفة من بضعة أسطر، وال شك أن التضحية قسراً بصحة اآلخر أو بجسده أو بماله 
 هي من أزنخ المقابح، بينما تكون مدعاة لالحترام والتقدير واإلشادة إذا ما كان صاحبها

  .  ومن تلقاء ذاته مضحياً بكامل اإليمان والمحبة
 

وكما يغدو بعض الفقراء ضحايا استغالل األغنياء، فالغني قد يصبح ضحية جشع 
االستحواذ لدى غني آخر، وربما كان المرء ضحية من خالل جهله بنوايا ومآرب من 

ية أو العضلية، وقد يستغلونه، يشغلونه وهم يستثمرون قدراته الفنية أو الفكرية أو العقل
يشعر المرء بأنه كان ضحية جهة سياسية أو اقتصادية بالغت في استثمار جهده أو علمه 
أو موارده وهو غافل عن كل ذلك بناًء على بساطته، أو بسبب الستارة األيديولوجية التي 

ى ة بأنها وأنه كان ضحية الصبابة وهو/أسبلت أمام نواظره لسنواٍت طوال، أو يرى الفرد
القلب، وبهذا الصدد ذكر أحوال بعضهم الدكتور عائض القرني في كتابه المسمى 

متحدثاً فيه عن العشاق وقتلى الحب، متناوالً الجوانب المشرقة من الحب " ضحايا الحب"
والجوانب الحزينة فيه والوقوف على أطاللهم؛ كما أن صاحب الدخل المحدود الذي يوفر 

باً لصروف الزمان وغدراته، وبعد مضي شهور وسنوات في الشهر كله مئة ليرة تحس
من االدخار المر مع حرمانه نفسه من الكثير من الملذات، حتى يقي ذاته من الحاجة 
لآلخرين، وهو على ذلك الحال فيأتي من يخدعه بموضوع سفٍر خارجي أو بمشروعٍ 

 لحظات، فهو تجاري أو صناعي، فيفقد من ورائه كل ما كان قد ادخره منذ سنوات في
خير ضحية من ضحايا الطيبة الزائدة أو الطمع الزائد أو ضحية خبث اآلخرين 

  .وأحابيلهم
 

أما نموذج الضحية التي نحن بصددها هو من نمط آخر، حيث 
يتحدث الرجل الضحية بلسانه، لساٌن يتحدث بُحرقة عما ألم به، 
فالضحية هنا هو ضحية األطراف السياسية والعسكرية، 

ة الصراعات الدولية، ضحية توزيع مناطق النفوذ بين ضحي
الدول، وكما كانت اإلعالمية مي شدياق الشهيدة الحية في 
لبنان، فلدينا في سورية ما عدا الشهداء المئات بل اآلالف من 

  .الضحايا األحياء
 

 :مواجع السرد لدى الضحية مصطفى حسين كردي
ل وغباء أدواتها في الداخل السوري، وحيث يتحدث الرجل بُحرقة قلٍب طعنه مصالح الدو

سبق للكثير من الفلسطينيين أن ذاقوا مرارتها، عندما احتلت المافيات المدعومة من 
مصطفى حسين كردي الذي ظهر في فيديو مصور نشر : السلطة االسرائيلية بيوتهم، فـ

مراراً من وأعيد نشره " الفيس بوك" منذ أشهر على منصات وسائل التواصل االجتماعي
الواقعة " قرمتلق"قبل أبناء قريته وأبناء القرى المجاورة لقريته، هو من ضيعة تسمى 

على الخط الحدودي الفاصل بين سورية وتركيا من جهة كرداغ، وهي تتبع ناحية شيخ 
وفق تسمية أهل ) çiyayê kurmênc(التابعة بدورها لمنطقة عفرين  )) şiyêالحديد 

حسب التسمية العثمانية، وقد تّهجر مصطفى حسين )  كرداغ،)kurdaxالمنطقة أو 
كاآلالف من أبناء المنطقة بعد أن شنت الدولة التركية الهجوم مع فصائل من السوريين 
على المنطقة بذريعة محاربة وحدات الحماية الشعبية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي، 

ً إرهابياً، وبعد غزو ا لمنطقة في العام الماضي والسيطرة التامة الذي تعتبره تركيا حزبا
ً من أن تنال منهم نيران 18/3/2018عليها في   خرج حسين وغيره من بيوتهم خوفا

القتال بين الجهات المتحاربة أو يكون قربان االنتقام، وحيث أن كل من خرج من بيته 
 الذين أطلقت تركيا وحتى المقيم غدا متهماً باالنتماء إلى السلطة السابقة للمنطقة، من قبل

يدهم في عموم المنطقة، لتغدو لهم ببلداتها وقراها وكأنها حقل مشاع يُسمح لهم بارتكاب 
ً من االعتقال أو  أقبح موبقاتهم فيها، وألن حسين لم يجرؤ على العودة إلى بيته خوفا

ب التعرض لإلذالل واالبتزاز من قبل الهمج المسيطرين على قريته، وألن شوق الديار د
بجوارحه فقطع مسافة آالف الكيلومترات حتى يحظى بلقية مالعب طفولته وشبابه، ولكن 
الموجع أنه بعد أن قطع كل تلك المسافة لكي يحظى برؤية بيته من الجانب التركي، ففي 
يوم صعوده على الجبل المواجه لمتلكاته كان الطقس غائماً فحرم حتى من مشاهدة منزله 

  !ومسقط رأسه عن بُعد
 

وقد عبّر الرجل في سياق المقطع المصور عن حبه الجم لتراب قريته وهو يستنشق فوح 
ً إلى إلى حلب، وألن طريق العودة من حلب الى  األديم، متذكراً بأنه عاد من رومانيا
عفرين مقطوعة وإن وجدت بعض المعابر فهي محفوفة بالمخاطر، لذا رجع من حلب 

لى اسطنبول التركية، ومن اسطنبول سافر إلى مدينة إلى رومانيا، ومن رومانيا جاء إ
غازي عنتاب، ومنها قصد قرية تدعى يالنقوز، وهي على الحدود السورية التركية من 
الجانب التركي، وذلك حتى يحظى بالنظر إلى قريته من بعيد بما أنه ممنوع من العودة 

تركيا في استخدامهم إليها، لكونها محتلة من قبل عناصر من الفصائل الذين أفلحت 
لتحقيق مآربها في عفرين، حيث بدا أنه من آالم مفارقة الديار وفقدانه لكل ما جناه طوال 
عمره متحدثاً إلى نفسه في الفيديو، تائهاً ال يدري إن كان الذي حصل له خيال أم واقع، 

مقتنياته التي ُسلبت بأنه من التيه لم يعد يعلم إن كان عاقالً أم مجنوناً، متذكراً بعض : قائالً 
منزله الكبير، سيارته الخاصة، جراره الزراعي، معصرة الزيتون، : في غيابه، منها

ً الفيديو بجمٍل تسبب الحرقة في الحلق لكل  وكامل موسمه من أراضيه وكرومه، مختتما
من يمتلك االحساس وهو يستمع إليه، متصوراً حين االستماع وكأن ما جرى للرجل في 

ً المقطع ال   .مصّور جرى له أيضا
 

ويبقى أن أكثر ما كان موجعاً بالنسبة لي كمتلقي هو ما ورد في ختام الفيديو، وذلك في 
ً ممن استحوذوا على بيته وممتلكاته كلها، إنما من  اعتذار الرجل الضحية، ليس طبعا
مشاهدي الفيديو، وخشيته من أن يكون قد ارتكب أي خطأ بالذى باح به لهم، مختتماً 

، وال أنكر بأني سأكون ممتناً )قصته(لمشهد بحشرجة حارقة منعته من استكمال كالمه ا
جداً حين يسعى القارئ إلى اتمام عمارة السرد عوضاً عن الرجل الذي أجبرته المواجع 

  .على السكوت
 

وبعد عرضنا لقصة القربان الحي، نؤكد للقارئ بأننا ال ننظر قُط إلى مفهوم التضحية 
نظور سلبي، فأن يضحي الكائن البشري باإلنسان كما فعل بعض األوباش مع الطوعية بم

الشخص في هذه المادة شيء، بينما أن يضحي المرُء بما كان نفيساً لديه، بماله أو بوقته 
أو بجهده أو بنفسه من تلقاء ذاته حباً وطواعيا شيٌء آخر، بل نرى بأن التضحية حباً ميزة 

استطاع كبح جماح شهواته، وتّحكم بها ولم يجعل ملذات الدنيا ال يرتقي إليها إالَّ من 
وإغراءاتها تتحكم به وتسوقه كما تسوق الغريزة البهائم، ألن التضحية ببعض ما في 
النفس من أجل قضية أو فكرة أو مجموعة أو مجتمعٍ برمته واردة وقد تكون محمودة في 

جل المصلحة العامة سمة غير أغلب المجتمعات، والتضحية بالمصلحة الشخصية من أ
مشينة، كما أن التضحية باللحظات اآلنية والعابرة كرمى أهداف وأغراض سامية تتجاوز 
جشع وسطوة األنا المريضة، هي حالة راقية بلغها الكثير من المتصوفة والفالسفة 

  بل اإلنسان المعاصر بمئات السنينوالقديسين ق
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 ن عواقب فشل السياسة االقتصادية الشيوعية ظهرت مأساتها الكبيرة على أوّجها في ا

حقل الزراعة، خاصة أن الزراعة كانت في أساس أغلب اقتصادات الدول الشيوعية 
فقيام النظام الشيوعي بمصادرة كافة األراضي الزراعية، التي كانت أمالًكا . واالشتراكية

ضع الدولة المركزية اليد عليها وإدارتها مركزيًا، لم ينتج خاصة قبل النظام الشيوعي، وو
عنه ازدهاًرا كميًا ونوعيًا في حقل الزراعة، بل سّبب في إحداث الشحة في كميات 
االنتاج الزراعي والسلع الغذائية ، الى حد كبير، وتبعتها المجاعات أحيانا والمصاعب 

د السوفيتي السابق فقط، بل في الصين وهذا حدث ليس في االتحا. التي لم يسبق لها مثيل
ففي تسعينات القرن الماضي، وبسبب قلة . وكمبوديا وكوريا الشمالية وفي اثيوبيا وغيرها

االنتاج الزراعي فقلة الغذاء وسوء التغذية عانى عدد كبير جدًا من أطفال كوريا الشمالية 
ي قدّر عدد الوفيات وفي النصف الثاني من تسعينات القرن الماض. من العجز والعوق

وبحسب االحصائيات فنسبة وفاة األطفال في كوريا . بسبب الجوع الى حدود مليونين فرد
 باأللف مقارنة مع نسبتها في كوريا الجنوبية 88الشمالية الشيوعية وصلت الى 

 سنة في 49 باأللف، بينما معدل العمر بين الرجال لم يتجاوز 8الرأسمالية التي لم تتعدى 
 سنة في شقيقتها كوريا الجنوبية، وبالنسبة لمعدل الناتج المحلي 71ا الشمالية يقابله كوري

 دوالر يبنما 900للفرد في كوريا الجنوبية الراسمالية كان ) جي بي دي(االجمالي الـ 
  . دوالر13كانت قيمته في كوريا الشمالية الشيوعية 

 
ريات في العمل الحر، إن كان في هذه أمثلة بسيطة لنتائج نقص أو انعدام أو محو الح

الزراعة أو الصناعة والملكية الخاصة، بسبب التأميم وإمساك الدولة الفاشل وغير الكفوء 
مما أدى الى اعطاء صورة واضحة لفشل حلم ماركس في هدفه . بمفاصل العمل واالنتاج

 في كّل االحتياجات وبناء مجتمع المساواة" الوفرة"في تحقيق 
 

المزعومة " المساواة"شل الذريع فقط في عدم تحقيق حلم ماركس في تطبيق ال يكمن الف
والوفرة المزعومتين لسد كافة االحتياجات في االتحاد السوفيتي " الغزارة"وتأمين 

لكن كان الفشل الذريع في تحقيق هدف ماركس في  السابق والدول التي دارت في فلكه
التي كانت هي األخرى " الحرية"قار الى تأمين فتميزت التجربة السوفيتية باالفت. الحرية

من األهداف النهائية للمجتمع الشيوعي بحسب " الوفرة"وتأمين " المساواة"الى جانب 
ماركس وأتباع نظريته فتأميم النظام الشيوعي لكّل القطاعات االنتاجية، جعل من 

ن تماًما على مواطني الدولة موظفين في الدولة أو لدى قيادة سلطة الحزب، معتمدي
وبهذا حقّق النظام الشيوعي بنجاح إحكام سلطة ال حدود لها، سلطة مطلقة على . الحكومة

في احتالٍل كامٍل للمقدرات بسلطة مطلقة على كّل شيء وكّل . كافة األصعدة في المجتمع
 مواطن، 

 
 

 كيف يمكن الحديث من بعد عن حرية الشخص أو عن حرية شخصية؟
  

 )الفردية(ما الحاضرأيًضا، ما هو من األمور المسلم بها، بأن الحريات يعلمنا التاريخ، ك

 الشخصية كحٍق من الحقوق االنسانية، يمكن انجازها، بتأمينها وحمايتها فقط حين يتم 
ضمان وحماية حقوق الملكية الشخصية، ألنه في هذه الحقوق يتشكل أحد العوائق الفعالة، 

 فعالية، الذي يمنع انتهاكات الدولة وتجاوزاتها، إن لم يكن أحيانًا العائق األكثر
وبالخصوص انتهاكات وتجاوزات المسؤولين أو القياديين للدولة على حقوق وممتلكات 
المواطنين الشخصية، ويمنع الدولة الى حٍد كبير بالتالي من االستبداد والتسلط على 

نين وتحترمها، كأبسط والدولة التي تعترف بحقوق تملّك األفراد والمواط، مواطنيها
القوانين الطبيعية، تكون معترفة بذات الوقت بحدود سلطتها وحدود سلطة المسؤولين 

ونظًرا الى كون الُملكية مفهوم قانوني ترى في تنفيذه وفي أحكامه . فيها وقياداتها العليا
ادية وفي مخالفاته السلطة القضائية في محاكمها، وبالتالي تثبت الدولة وسلطاتها القي

 حدث العكس في التجربة السوفيتية والتجربة اتمام والتنفيذية بأنها ملزمة بالقوانين
 .االشتراكية في القرن الماضي

 
ماحدث في تجربة الحكم الشيوعي من إلغاء ومحو الملكية، أنتج قنبلة تنسف األسس التي 

حترام شرعية وعدم ا" الحرية"تقوم عليها الحياة االنسانية، حيث أنتج الغاء ومحو 
ففي عمليات تأميم كّل المصادر االنتاجية في البالد، الذي يعتبر بحسب ، وقانونية التملك

العقيدة الماركسية وبحسب انجلز اجراءا ضروريا لهما، يتم من خاللها تحرير المواطن 
 .من امكانية استعباده من قبل المادة، ولئال يصبح عبدًا لما يملك

 
وفي الحالة هذه، . لتهم والحق يقال الى عبيد للنظام ولقادته وللحزبلكن العملية اياها حو

حالة الشحة والعوز الذي توّطن في االتحاد السوفيتي، حّولت المواطنين الى ماديين 
باألكثر، والى حالمين بما تشتهيه طبيعة االنسان ولم يكن بامكانهم الجرأة على البوح به، 

م بشتى التهم ليس أقلها، تهمة انتماءهم باالنتماء الى واال سيكون مصيرهم الموت باتهامه
أعداء الشيوعية ولم يكن الحال أفضل لدى شعوب األطراف التي تبنت الشيوعية، أو 

فانهم اتحدوا وتساووا على  االشتراكية، ذات المنهج والشعار، يا عمال العمال اتحدوا
ُمعّكرين حياة وراحة  دام الحريةأيدي النظام السوفيتي في الحرمان والعوز والخنوع وانع

ماركس األبدية وهو في قبره، الذي ربما أرسل من مكان اقامته بآالف الشتائم لمن ظنوا 
قد جعلوه ) من يدري؟(بأنهم يحققون حلمه بالمساواة والحرية والوفرة، وربما بالعكس 

ر نظريته شاربًا يفرح مبتسًما مع زواره وباقي رفاقه المجاورين له في مقبرته ومعلنًا نص
معهم نخب النصر العالمي لنظريته، وليخسأ الخاسئون من امبريالية ورأسمالية وليبرالية 

 وبرجوازية وضيعة
 

في المعركة، أو في تعبير أقّل قسوة نقول في الصراع، ضد الراسمالية، التي رآها 
أطرافهما الشيوعيون منذ ماركس وانجلز، واتباعهما من لينين وستالين في المركز، و

المتمثلة باألحزاب الشيوعية في دول العالم األخرى، معركة حتمية ومستمرة، واالنتصار 
فيها أُعتبر محسوًما وأكيدًا بحسبهم، خاصة أزاء أو ضد الرأسمالية التي تتميز بعالميتها، 

 موحدة على طريقة التوحيد) الراسمالية(ونفوذها وتغلغلها في العالم، من دون أن تكون 
الذي دعت اليه واتخذته الشيوعية هدفًا في توحيد أو اتحاد عمال العالم، ) االتحاد (

هدف توحيد عمال العالم ـ ). 1848من مواليد " (يا عمال العالم اتحدوا"المتمثل بشعار 
استحالة تحقيق هذا االتحاد ـ المستحيل ـ . المثالي إن لم يكن مستحيال فهو غير قابل للحياة

  . م ألنه خيالي وبعيد عن الواقع الجمعي والمجتمعي والطبقيإال في االحال
 

فمهما كان انتماءك وشعورك قويًا الى الطبقة التي تنتمي اليها في حقل عملك بكونك 
، تبقى والءاتك )العمالية هنا مثالً (عامال ومهما كان شعورك الذي تحّس به تجاه طبقتك 

ية وحتى الدينية والطائفية وغيرها أقوى والقومية واالقليمية واالثن) كفرد(الشخصية 
ألنك جزء من مجتمع ) العمالية هنا(بكثير جدًا من شعورك الذي تحّس به تجاه طبقتك 

ض هوياتك األكبر من طبقتك أو شعورك  أكبر كثيًرا من الطبقة، وبالخصوص حين تعرُّ
  . كالهبتعرضها ـ الهويات األكبر ـ للخطر الوجودي أو العدوان بأي شكٍل من أش

  
وهناك الكثير من األمثلة على الصراع بين هويات الفرد إن كان من هذه الطبقة أو من 

. األخرى في أحداث وظروف مّرت، ومازالت تمّر، في دول عديدة من دول العالم
ويضاف هذا الفشل في تحقيق الحلم الواهي الخيالي في شعار يا عمال العالم اتحدوا، 

 فشل التجربة االشتراكية العالمية كما في التجربة الشيوعية فشال آخر يضاف الى عناصر
السوفيتية، الذي يذهب عدد ليس بالقليل في اعتباره من عناصر فشل ليس للتجربة 

   فحسب، بل للنظرية الشيوعية واالشتراكية

هل تحقق 
 ركس؟حلم ما

 

  رعد احلافظ
 العراق
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  أثارت إلهان عمر عضو مجلس النواب األميركي ضجة في الواليات المتحدة إثر

لم يحترم الرئيس ترمب حصانتها البرلمانية وطالب . انتقادها للدعم المقدم لدولة إسرائيل
واب وطالبتها بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس الن. بإسقاط عضويتها في الحال

ثم . باالعتذار واعتذرت لكن مجلس النواب رفض اعتذارها بقرار اعتبرها كارهة لليهود
وآخرين يدافعون عنها ، معتبرين ان انتقاد " كراهيتها لليهود"انبرى كتاب كثر يهاجمون 

  . ممارسات إسرائيل ال تنم عن كراهية لليهود
 
شرية في أوساط أقصى اليمين ، بمعنى العداء العنصري لليهود، مست»معاداة السامية«

ً من مكّونات أيديولوجيته ً رئيسيا ً تاريخيا اتهم ثيودور هيرتزل . الغربي، تشّكل مكّونا
بالالسامية جميع الشعوب التي يعيش وسطها اليهود، وما من خالص سوى تجميع اليهود 

ً مع معاداة السامية حيث الطرف. في دولة خاصة بهم ان والصهيونية تضافرت تاريخيا
يدعوان إلى رحل اليهود عن المجتمعات التي يشّكلون أقلية فيها ليتجّمعوا في دولة 

كما أصّر » دولة قومية لليهود«ديني بوصفها /خاصة بهم، دولة تبنى على مبدأ عنصري
  . نّواب اليمين الصهيوني على تسميتها قانونياً في الكنيست في الصيف الماضي

  
زية على نقل اليهود من ألمانيا إلى وتعاونت الصهيونية مع النا

في الزمن الراهن نشأت صداقة حميمة بين نتنياهو . فلسطين
وأقطاب موجة أقصى اليمين الراهنة بالرغم من أن أوساطهم 
مألى بالعنصريين المعادين لليهود أمثال رئيس الوزراء 
المجري فكتور أوربان، صداقة دّعمها إلى حدّ بعيد نمط من 

 مركزياً في السنوات األخيرة، قوامه توفير اليمين التضافر غدا
ً يتمثّل في اتهام  ً أيديولوجيا الصهيوني لليمين الغربي سالحا
اليسار بمعاداة السامية بسبب مناهضته للصهيونية وتأييده 

وهذا يتجلى في الحملة المناهضة . لقضية الشعب الفلسطيني
  .لحزب العمال البريطاني وزعيمه جيريمي كوربين

تجلت بالضجة المثارة ضد . حيلة ابتدعتها الصهيونية وفضحها خصومها من اليهود
 .إلهان عمر ، النائب في مجلس النواب األميركي

  
انبرت سارة غيرتلر من مؤسسة أبحاث السياسة للدفاع عن إلهان عمر ، فقالت انها 

ائيل وقامت نشات في بيت يهودي وتلقت العلم في مدرسة يهودية ، وتشربت تأييد إسر
بزيارتها وابتهجت لمنجزاتها، لكن كل هذا التعاطف تالشى عندما اطلعت بعد سنوات 
على اضطهاد الشعب الفلسطيني، وعلمت أن الصهاينة نشطوا اوال في اوروبا الغربية 
في مرحلة االمبريالية؛ ثم مضت الى القول، انني، أسوة بعدد يتزايد من الشبيبة اليهودية 

فالحديث عن السياسة . ريد إجراء النقاش حول الدعم األميركي إلسرائيلاألميركية، ن
وعندما ال يكتفي أعضاء الكونغرس بمواصلة الطعون كذبا . الخارجية ال يعتبر السامية

في إلهان عمر واعتبارها السامية، بل يصدرون قرارا من مجلس النواب تدمغ كلماتها 
وقالت إن عمر انتقدت دعم حكومة . اب بالغثيانبالكراهية فإنني ال انفعل فقط ، بل واص

الواليات المتحدة لممارسات إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي، وعابت دور المال في 
  . السياسة، حيث يجير لمواصلة الدعم األميركي إلسرائيل

 
الى أن النائب عمر " أورغ. اإلليكتروني فوتباك "وأشار سام حسيني ، مؤسس الموقع 

 على دور المال في السياسة ، ولكن دعم حكومة الواليات المتحدة إلسرائيل ركزت
 القومية 1967فمن الواضح أن إسرائيل سحقت عام . ينطلق من اعتبارات الجيوبوليتيك

لكن . العربية ومنعت تطور منطقة الشرق طبقا لخطوط تنسجم مع مصالح شعوبها
هتمام، وجاء فضحها إلجرام إسرائيل يتوجب القول أن إلهان عمر تحولت الى مركز اال

بحق الفلسطينيين وتهديدها النووي للبشرية جمعاء يذكرنا بموقف جورج غاالوي ، 
النائب البريطاني ، حين كان مركز هجمات وقلب الطاولة مزدريا السيناتور األميركي 

م نورم كولمان والطبقة السياسية بأجمعها حين أثبت أن غزو العراق استند الى حز
  .اكاذيب، وكاد السيناتور كولمان يفقد مقعده بالكونغرس

 
شباط عالج قضية إلهان عمر البروفيسور أندرو ليفين،أستاذ فلسفة / فبراير22وفي 

السياسة بجامعة ويسكونسين ماندلسون، وهو يهودي الديانة معارض للصهيونية، فنشر 
تماهي الصهيونية باليهودية مقاال مطوال حول ارتباط الصهيونية باالمبريالية، ودحض 

رد ليفين تهمة الالسامية لمنتقدي . مقدما نفسه مثاال كيهودي الديانة وليس صهيونيا
سياسات إسرائيل ومنهم إلهان عمر، عضو البرلمان األميركي التي باتت موضع هجوم 

قالت إلهان عمر أن بنجامين يشتري أعضاء . ضار من الصحافة والسياسيين األميركيين
كونغرس ؛ ويدافع عنها ليفين، فيقول أن بنجامين كناية عن الدوالرات األميركية حيث ال

تحمل ورقة المائة دوالر صورة بنجامين فرانكلين، وهو ما قصدته النائب في برلمان 
للكاتب والشاعر " االمبراطور عاريا"إلهان عمر تصرفت كالطفل في قصة . أميركا

ر هانس كريستيان أندرسون، بخالف جميع المتملقين الدانيماركي في القرن التاسع عش
ومضى ليفين الى القول أن . الوصوليين عبر الطفل عن حقيقة عري االمبراطور

الصهاينة يخشون يوما تكف فيه الواليات المتحدة وغيرها من بلدان الغرب عن التوقيع 
ر عدالة فإن وفي عالم أكث. لهم على بياض كي يتصرفوا كما يشاؤون مع الفلسطينيين

الصهاينة، وليس إلهان عمر ، من يتوجب عليه االعتذار اوال إللهان وللواليات المتحدة 
  .كذلك

 
األكاديمي اإلسرائيلي نيفيه غوردون، أستاذ زائر بقسم العلوم السياسية والدراسات 

، "من أجل انتصار حقوق اإلنسان"الدولية بجامعة ليفرهولم ومشارك في تأليف كتاب 
استهل مقالته . وجيه تهم الالسامية لمنتقدي سياسات إسرائيل بصيد الساحرات شبه ت

المنشورة بمجلة كاونتر بانش اإلليكترونية يوم الثامن من آذار بالحديث عن اتهام عضو 
بارز في حزب العمال بالالسامية ألنه انتقد سياسات إسرائيل، وقال ان تهمة الالسامية 

الحظ ارتفاع موجة العداء . دافعين عن سياسات إسرائيلغدت سالحا بأيدي اولئك الم
للسامية من قبل حركات يمينية في المجر وبولندا واليونان وقال ان المطلوب هو االتفاق 

إنها ، حسب تعريفات المؤرخين وعلماء االجتماع بث الكراهية . على تعريف لالسامية
عالم وأن اليهود يسيطرون على لليهود عامة واالعتقاد بمؤامرة يدبرها اليهود ضد ال

وتبدأ المشكلة حين يماهي البعض العداء . الرأسمالية ، وأنهم ينتمون لعرق أدنى
ورغم أن التماهي ليس جديدا غير أنه اكتسب . للصهيونية مع انتقاد إسرائيل بالالسامية

فه حياة جديدة عندما نشر التحالف الدولي لذكرى المحرقة، وهو هيئة بريطانية، تعري
الخاص لالسامية مقدما أمثلة على االدعاء بان الصهيونية تتماثل تماما مع اليهودية وأن 

  . باالمكان المساواة بين دولة إسرائيل والشعب اليهودي

مظلة 
الالسامية لم 

تعد تؤمن 
الحماية 

 سرائيلأل

  
  سعيد مضية

 فلسطني
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رد غوردون ان هناك العديد من اليهود ليسوا صهاينة، بينما الصهيونية تمتلك صفات 
لوجيات قومية للقرون الثامن عشر خارجة عن اليهودية، إنما تمد جذورها في إيديو

وبناء عليه فانتقاد إسرائيل ال يشكل بالضرورة عداء تجاه . والتاسع عشر والعشرين
  .اليهود؛ وبالعكس فان كراهية اليهود ال تستتبع موقفا معارضا للصهيونية

 
حقا فلدى النظر في تصريحات أعضاء اليمين المتطرف بالواليات المتحدة وفي أنحاء 

وقدم . ا يتضح لنا أن بإمكان المرء أن يكون صهيونيا والساميا في آن واحدأوروب
، ومع "صهيونيا أبيض"غوردون مثاال ريتشارد سبينسر من الواليات المتحدة يعلن نفسه 

وعلى ". ‘ الدولة العميقة’اليهود يحظون بتمثيل اكبر مما يستحقون داخل " ذلك يعتقد أن 
ف بإعجابه بالصهيونية ، وكشف في مناسبات أخرى عن نفس المنوال فإن أوربان اعتر

  . ميول السامية
 

والنقطة الهامة، يضيف غوردون، ان السياسيين اليمينيين يمكن أن يكونوا صهاينة 
وإذا استطاعت الصهيونية االنسجام مع . والساميين في نفس الوقت وبانسجام فكري

أن العداء للصهيونية والعداء للسامية الالسامية، يترتب على ذلك طبقا لقانون التناقض، 
يمكن للمرء أن يكون اشتراكيا او رأسماليا او ليبراليا ويبقى مع ذلك . ليسا نفس الشيء

الساميا ، غير أن حقيقة انسجام الالسامية مع هذه اإليديولوجيات ال يفيدنا بالكثير عن 
 وإيليشا انتقادات حادة وفي التقاليد اليهودية وجه االنبياء عاموس وجيرمياه. جوهرها

والحقيقة المفزعة أن هؤالء األنبياء لو عاشوا ببريطانيا في الوقت . لشعب إسرائيل
الراهن، وكرروا العبارات الموجودة بالتوارة على ألسنتهم فإنهم سوف يتهمون 

  .بالالسامية
 

ديانات عدالة القضية الفلسطينية باتت تستقطب ذوي الضمائر الحية من شتى األجناس وال
صرخات . غدت قضية العدالة لشعب فلسطين أبرز قضايا الضمير في العالم اجمع. 

صحاب القضية بقي ان يعي أ. الحرية تصنع مساراتها المؤلمة، بالتفاف الضمائر الحية 
  قضيتهم بضمائر حية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 هدف إلى إظهار الحقيقة هنا أريد أن أبين أمر أن الهدف من نشر هذه السلسلة إنما ي

فحزب البعث ـ رغم موقفي السلبي منه ـ كان أحد فصائل الحركة , دون أي نيات مسبقة 
القومية العربية والبد من االعتراف أنه ترك بصمته في األحداث التي مرت بها األمة 

  . العربية 
جربتهم مع اسمحوا لي أن أنقل لكم بعض ما صرح به بعض قادة البعث عن ت, في البداية 

 سنة قبل أن تقوم ادارة بوش االبن بإسقاطه في 35هذا الحزب الذي حكم العراق لمدة 
البلد الذي تأسس فيه الحزب ( في حين مازال يحكم في سوريا  , 2003التاسع من نيسان 

ومنه انتشر إلى عدد من الدول العربية كالعراق واألردن ولبنان والسودان وغيرها من 
   ) . الدول العربية

 
هاجر مع  , 1919ولد في دمشق عام , سياسي عربي , منيف الرزاز ( منيف الرزاز 

ً في جامعة القاهرة وعاد إلى عمان  , 1925عائلته إلى عمان عام  انضم , تخرج طبيبا
اعتقل مع  . 1952نُفي إلى سوريا عام  , 1950إلى حزب البعث العربي االشتراكي عام 

وأعتقل ,  في معتقل الجفر في معان 1957باط األحرار عام مجموعة من السياسيين الض
أطلق .  على إثر محادثات الوحدة بين العراق ومصر وسوريا 1963للمرة الثانية عام 

ً لحزب البعث سنة ,  ووضع تحت االقامة الجبرية 1964سراحه عام  ً عاما انتخب أمينا
شارك الهيئات القيادية  . 1967 فانتقل إلى دمشق ثم عاد إلى األردن عام سنة 1965

ً مساعداً لحزب البعث فانتقل من 1977انتخب عام . للمقاومة الفلسطينية  ً عاما  أمينا
 وفرضت عليه االقامة الجبرية هو 1979نُحي عن هذا المنصب عام , عمان إلى بغداد 

 وبناء , 1984توفي وهو قيد االقامة الجبرية عام . وزوجته لمعة بسيسو وابنته زينة 
  ) . على وصيته الوحيد دُفن في األردن 

 
وحتى ال نتهم بعدم الموضوعية سننقل ما كتبه محمود كريشان عن منيف الرزاز حيث 

الراحل منيف الرزاز شخصية سياسية وحزبية ناضجة ومؤثرة في محيطها : (( ... كتب 
وترك بصمات واضحة على تالمذته بشكل خاص وعلى وعي األجيال العربية بشكل 

ً ومناضالً دخل السجن أكثر من مرة , عام  فهو االنسان الحميم , مفكراً وقائداً بعثيا
والرجل صاحب الموقف المبدئي على مستوى األخالق قبل أن يكون صاحب موقف 

وكما كان يقول عنه رفاقه يؤمن بايدلوجية البعث ويرجع إيمانه بها إلى ... سياسي نبيل 
شيراً إلى أنها أكثر الطبقات مرونة وقابلية للتغيير م, أصوله البرجوازية الصغيرة 

إضافة إلى , ألنها تنتمي في أغلبها تنتمي إلى أصول فالحية وعمالية , صعوداً وهبوطاً 
  . أنها تشكل العمود الفقري لكل الحركات الثورية يميناً ويساراً في البلدان المتخلفة 

 
 1979ضعه تحت االقامة الجبرية عام يستعرض فايز الخفاجي أحداث اعتقال الرزاز وو

عقب تخلي الرئيس البكر عن رئاسة الجمهورية : ((  فيقول 1984ومن ثم اغتياله عام 
ومجيء صدام الذي أطاح بمن تململوا كمعارضين للطريقة التي تم بها خروج البكر 

ي ومجيء صدام فأعتقل عدد من أعضاء القيادة القطرية للحزب بينهم منيف الرزاز الذ
قيل أنه بعث برسالة إلى الرئيس صدام حسين يشير فيها إلى أن المتهمين هم حزبيون 

  . قياديون ينبغي أن يحالوا إلى لجنة تحقيق حزبية تضم أعضاء من القيادة القومية 
 

فكان رد صدام هو احتجاز الدكتور منيف الرزاز ووضعه 
ثم اغتياله , تحت االقامة الجبرية مع المراقبة المراقبة الدائمة 

وكان الرزاز قد احتج على طريقة تعامل القيادة القومية . بالسم 
فأعضاء القيادة القومية لم يعرفوا بتفاصيل , مع المؤامرة 

  . سيناريو المؤامرة إال من الصحف 
 

ً مساعداً في : وأضاف الرزاز قائالً لصدام  ً عاما حين جئت إلى بغداد بعد انتخابي أمينا
وأنني افضل البقاء في ) المستشار ( مية قلت لك أنني لن أقبل القيام بدور القيادة القو

ولكن تعاملك أنت وبعض الرفاق , األردن إذا لم تمنحوني حق المشاركة في صنع القرار 
, ع على التفاصيل المعلنة من الصحفجعلني أطل) مؤامرة ( العراقيين مع ما تسمونه 

شرك ميشيل عفلق لكنك در بك أن تشركني وتشأني شأن أي مواطن عادي وكان األج
نه ال يستطيع العودة أل) التهميش ( وإذا كان ميشيل عفلق مضطراً للسكوت على . أبعدتنا

  )) .  فإنني ال أجد مانعاً من تقديم استقالتي والعودة إلى األردن) سوريا(إلى بلده 
 

وفي آخر كتاب له  ) التجربة المرة( وقد وصف منيف الرزاز عمله في حزب البعث بـ 
 ً ويضع السبب المباشر وراء هذا , من سجنه البغدادي يصف نفسه بالفاشل سياسيا

   اإلخفاق السياسي تمسكه ببعض القيم الخلقية التي ال يعير لها حزب البعث وزناً 
--- 
 .  ـ الموقع اإللكتروني للموسوعة الحرة 1
 ! مبكرًا ودفع ثمنها مثنى ورباع منيف الرزاز بشر بالحرية ,  ـ محمود كريشان 2
 . فايز الخفاجي , منيف الرزاز من االعتقال إلى االغتيال ,  ـ الصباح الجديد 3
  .طالب الحسن ,  ـ بعث العراق من البداية المريبة حتى النهاية الغريبة 4

حزب البعث 
بين األمس 

 واليوم

  
  وصفي أمحد

 العراق



ات -12         د:: ال ار :: 25 رق   الع                                  2019  ماي-أ

 

  

  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رددها جيل بعد تطل ذكرى معركة الصمود في مخيم جنين، وتعود معها ذكريات 

جيل تسأل عن ذلك الفدائي األصيل الشامخ بثباته على قيمه ومبادئه، أمام تساقط خيارات 
  .المتخاذلين

  
ذابت جدر وقالع الخاسرين، وبقيت قلعة المخيم صامدة يروي أهلها سيرة المقاوم البطل 

يين الطفل الذي انتصر بدمه على سيف الطغاة، ذاك الدم المتدفق في أزقة المخيم وشرا
  .الذي ما زال متمردًا على شعارات الضعفاء والمترددين

  
وطّل من وسط الضعف والجراح رجل جديد اسمه أبو جندل، أجمع المقاومون من كل 
الفصائل على محبته، وسلموا له لواء القيادة في معركة المخيم، فقد كان رجًال في زمن 

  !".وجه نظر"يه أصبحت فيه األوطان مغنًما للثروات والخيانة ف
  
، أحد قادة مخيم جنين القسام، "أبو دمحم"هي كنية الشهيد البطل يوسف ريحان " أبو جندل"

، لكنه كان صاحب رؤية لمفهوم أمن الوطن الذي ال "األمن الوطني"وقائد في جهاز 
  .يمكن أن يتحقق إّال بمقاومة االحتالل ال بالتعاون والتنسيق األمني معه

  
م، انضم إلى صفوف الثورة في الخارج وعاد مع 1965 قرية يعبد عامولد الشهيد في

  .م، ليعمل مدربًا لقوات األمن الوطني فيها1996قوات األمن إلى الضفة المحتلة عام 
  

م، قبل 1996وبزغ نجمه في انتفاضة النفق التي اندلعت عام 
على أحد الحوجز في بداية ) إسرائيليًا(أن يطارد بعد قتله جنديًا 

االنتفاضة الثانية، وتوجه بعدها إلى مدينة جنين التي أصحبت 
  ..معقًال للمقاومة الفلسطينية بالضفة

  
فجرت فيه مشاهد األلم والمعاناة التي يتعرض لها أبناء شعبه أحاسيس الفداء مرة أخرى، 
وذكرته بمعارك بيروت التي خاضها في الخارج ومشاركته بانتصارات الجنوب، وحثت 

  .ي المقاومة من جديدفيه معان
  

ورأى بعينه ذلك المفاوض الذي تجاوزت تنازالته كل معقول مقابل ثمن بخس، فنظر إلى 
، فأقسم !أيباع الوطن وأنا حي؟"المرآة ذات مساء فوجد فيها رجال، وحدث نفسه قائًال 

  .معاهدًا أن يكون حاميًا له

تي استلذ فيها جنود االحتالل امتشق البندقية سائًرا إلى إحدى الحواجز في بيت لحم ال
إهانة أبناء شعبه، وأقسم أن ينتقم من ذاك الجندي الذي قتل شابا وهو ينتظر عروسه منذ 

  .الصباح على ذاك الحاجز، ثم ذهب وألقى باألخيرة أرًضا وسط قهقهة زمالئه الجنود
  

نود ذلك المشهد لم يرق له، فأطلق النار بكثافة على الجندي، ليجعله عبرة لكل ج
االحتالل، وهنا كانت البداية لمرحلة من المطاردة للبطل المغرور، وتبدأ مسيرة العمليات 

  .التي اعترف االحتالل بمسئولية الشهيد أبو جندل عن مقتل خمسين من جنوده فيها
  

ولم يغب عن ذاكرة الفلسطينيين من قبل صراخ أبي جندل الذي وقف يوًما على حاجز 
جنود االحتالل بأن يطلق عليهم مئة رصاصة إن فكر أحدهم ، متوعدًا )إسرائيلي(

  .بإطالق طلقة واحدة على أطفال المخيم
  

وقد أثار ذاك المشهد اندهاش العدو حول ذلك الضابط الجديد الذي أعلن ثورته على 
، وأظهر فلسطينيًا جديدًا غير ذلك الذي )اإلسرائيلي(منظومة الخنوع والقبول بما يمليه 

  .ليكون حاميًا لها وسندًا لحدودها" ائيلإسر"صنعته 
  

ولجأ الشهيد إلى مخيم جنين الذي شهد أعنف المعارك التي دارت بين قوات االحتالل 
 55 يوًماـ استشهد خاللها 15وفصائل المقاومة الفلسطينية ، وقد استمرت المعركة قرابة 

صفوف الجيش مواطنا من المخيم، فيما أوقع أبطال المقاومة عشرات القتلى في 
  . جنديا23الذي اعترف حينها بمقتل ) اإلسرائيلي(
  
  
  
أحد الذين عايشوا الشهيد أبو جندل وكانت له مواقف زاخرة معه، يروي " أبو مصعب"
، بدايات التحول لهذا البطل الذي قدم إلى مخيم جنين خالعًا عباءة التنسيق "الرسالة نت"لـ

  .ين أن يكون واحدًا منهماألمني مع االحتالل ومعاهدًا المقاوم
  

إن القائد أبو جندل التقى مع قادة المقاومة في المخيم وفي مقدمتهم " أبو مصعب"ويقول 
الشيخ جمال أبو الهيجا والشهيد القائد محمود حلوة ومحمود طوالبة، وتعاهد معهم على 

  .االستمرار في المقاومة والدفاع عن جنين
  

يس عدوان والقائد يوسف السركجي أشرس معركة قاد الشهيد رفقة حلوة وطوالبة وق
  .للضفة المحتلة" اإلسرائيلي"عرفتها الضفة المحتلة إبان االجتياح 

  
ويؤكد أبو مصعب أن الشهيد كان متقنًا لفن ضرب قذائف األربي جي وصناعة العبوات 
الناسفة، إضافة إلى قدرته على التدريب واإلعداد والتخطيط في توزيع المجموعات 

  .ماية الثغرات في مخيم جنينلح
  

وينوه أبو مصعب إلى أن المعركة استمرت إلى آخر لحظة، غير أن قلة العتاد ونفاد 
الرصاص من المقاومين، أضعف من قدرتهم على مواصلة التصدي للهجوم 

  ".اإلسرائيلي"
  

وقد استمر أبو جندل آلخر لحظة مع عدد من المقاومين في المواجهة، حتى حاصره 
الل في إحدى المنازل داخل المخيم وقصف المنزل بطائرات األباتشي، قبل أن االحت

  .تعدمه رميًا بالرصاص
  

ويقول أبو مصعب وقد فضل عدم الكشف عن اسمه خشية مالحقة أمن السلطة، إن أبو 
جندل واجه طنعات من ظهره من قيادات بأمن السلطة أقسم أن ينتقم منها، لدورها في 

   .ومة في المخيمالتحريض على المقا
  

سياسة السلطة القائمة على تشويه المقاومين ومساعدة االحتالل في تصفيتهم "ويضيف 
  ".وضرب البنية التحتية لهم ما زالت مستمرة

  
 عاًما من المجزرة، حيث يعترف االحتالل 12ويبرز المخيم للواجهة من جديد بعد 

  ة من جديد كان آخرهم الشهيد القائدبصعوبة االعتقاالت فيه، وترجلت فيه قيادات المقاوم

قائد جنين 
الذي تمرد 

على التنسيق 
 األمني

 

 
 حممود هنية

  فلسطني

  قائد في المعركة
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  . حمزة أبو الهيجا نجل قائد معركة جنين بالضفة القائد األسير جمال أبو الهيجا
  
  
  

أم جندل تعود بالذاكرة لتتحدث عن زوجها الحنون وكأنه قد رحل البارحة، لم يغب عن 
، فضًال عن خاطرها يوًما جمال روحه وخفة ظله، وحنان قلبه على أطفاله وأبناء شعبه

  .شجاعته وصرامته في الحق
  

ولم تنس أم جندل آخر قبلة طبعها على وجنتها، تارًكا أبناءها والوصية أن تربيهم على 
  .ذات الدرب، ال يقبلون بالدنية في دينهم ودنياهم

  
، أن آخر اتصال تم بينهما في اليوم الثالث "الرسالة نت"وتذكر أم جندل خالل حديثها لـ

 المخيم، حيث جاء إلى البيت مودًعا أطفاله التسعة، كان أكبرهم دمحم الملقب عشر الجتياح
  .، الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره آنذاك"جندل"بـ
  

ويقول دمحم إن والده كان يتعامل معهم على أنهم رجال كبار، ويربيهم على حب الوطن 
  .والشجاعة في مواجهة االحتالل

  
، إن والده أوصاه بإخوانه خيًرا، وعلّمه أن األوطان "سالة نتالر"ويمضي دمحم مضيفا لـ

  .ال تباع وال تشترى وأنها بغالة الروح بل وأكثر
  

وقد جسدت تضحيات هذا القائد البطل قصة ترددها األجيال يوًما بعد يوم، حتى بات لقب 
  .يحمله العشرات من الشبان الصاعدين" أبو جندل"
  

م ما تعرضت له من تشويه واجتزاء في أعمال درامية بقيت صورته بيضاء ناصعة، رغ
  .لم تظهر أبو جندل على حقيقته

  
  
  
  

، سيرة القائد أبو جندل ويروي "مسلسل االجتياح"وقد جسد مسلسل سوري أردني اسمه 
  .م، وقصة مجزرة جنين2002للضفة المحتلة عام " اإلسرائيلي"تفاصيل االجتياح 

  
صورة لم تكن مكتملة في هذا المسلسل بل وساهم في ، أن ال"أبو جندل"وتؤكد زوجة 

  .تشويه شيء من صورته الحقيقة
  

وتقول إن زوجها لم يستخدم السجائر في حياته مطلقًا، إضافة إلى ما كان يتمتع به من 
  .هدوء أعصاب، على عكس ما أظهره المسلسل

  
يام المخيم، ولم ونوهت إلى أن آخر اتصال كان بينها وبين زوجها، في الثالث عشر من ا

  .تتلق بعدها منه أي اتصال، حيث انقطعت شبكة االتصاالت في المخيم
  

، أن مخيم جنين شّكل حالة من الصمود لجميع المقاومين، وكان "أبو مصعب" ويؤكد 
الجميع فيه كخلية نحل، حيث برز فيه دور جميع القادة على خط متساٍو، على عكس ما 

  .ر بعض الفصائل المقاومةحاول المسلسل االنتقاص من دو
  

وقال إن أبناء األجهزة األمنية الذين شاركوا في التصدي لالجتياح وعلى رأسهم أبو 
جندل، خرجوا بملء ارادتهم لقناعتهم بضرورة مواجهة االحتالل، ولم يكن نابعًا من 

  .قرارات عليا من السلطة
  

دي، جعل منه مقًرا وقد شّكل مخيم جنين حالة فلسطينية فريدة في الصمود والتح
للمطاردين والمطلوبين  بمدن الضفة المحتلة كافة، وخّرج العشرات من القادة األبطال 
أمثال المهندس قيس عدوان قائد كتائب القسام بالضفة المحتلة، واحتضن محمود أبو هنود 

  قائد القسام إضافة لسجل العشرات من المطارين على مستوى الضفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  دراما مشوهة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  لكن ,,ال اعرف من اين ابدأ فتعددت االسباب والموت عراقي

ان الطاقة " عبارة الموت"لنتحدث عن اخرها فملخص حادث 
االستيعابية للعبارة تسع خمسين شخص ووضعوا فيها،قرب المائتين، 
ومدير الجزيرة حذروه مسبقا،باطالق المياة في دجلة،وعليه ان اليسمح 

اهمال مع سبق اصرار،وترصد وعدم مراقبة بالسياحة النهرية،هناك 
وعدم متابعة وعدم محاسبة، الشرطة النهرية ليس عندها االزورق 

) العبارة(واحد فقط،عمليات االنقاذ كانت فردية من االفراد الغيارى،
) الكرامة لالنسان في هذا البلد(ليس فيها معايير السالمة،الدولة غائبة،

هم اطفال ونساء، ثالث وتسعون غريقا استهانة باالرواح، الغرقى اكثر
عدا المفقودين انها كارثة بكل المقاييس وهي، في الوقت )93(لحد االن 

الموت بالظروف المتوفرة . نفسه، واحدةٌ من الفواجع دائمة التحقق
 .بغزارة، لتكرارها بأشكاٍل عدة، تحمل الموت المحقق

 
لموت على يد فبعد ا! في العراق يوزع الموت بعدالة المثيل لها

يكفي أن تذهب لترفه عن أبنائك حتى , االرهاب والمليشيات الحكومية
التعود إليهم اواليعودوا اليك أو أن تذهب تشتري لهم ثياب العيد 
فيلبسون اهلك السواد عليكم او ان تشاهد مبارة كرة قدم لتفرح فيبادلك 

ث االغبياء برصاصة تودي بك ، أو تكون مريض فتدخل المشفى تبح
عن سرير وطبيب وتخرج منها اهلك يبحثون لك عن قبر ومكان 

 .لعزائك
 

في وطننا عليك أن تحكي ألطفالك قصصاً عن حب الحياة واألمل 
 بالمستقبل وما إن يغفو تغطيهم باكفانهم دون أن تشعرهم بذلك 

في وطني مجبٌر أنت أن تودع أهلك حتى وإن نويت أن تتمشى في 
 االخير، في وطني حدث مالم يخطر على شارعكم فقد يكون الوداع

 ..هو الجنة ولكنهم حولوه جهنماً ! قلب بشر
 

فيه نشأ وتنشأ اجيال يُرثى لحالها، قتلوا الطفولة فيه فما من طفل إال 
وتراه يبكي من ظلم او موت او جوع او خوف؛ فهذه باتت سنة الحياة 

امه وتفاؤل في بلد الموت، بعد أن كانت مالمح الطفولة تختصر بابتس
 . وحلم بالمستقبل

 
عليكم أن تموتوا من : أما المسؤليين في بالدي فخطاباتهم بمعنى واحد

االرهاب والفقر والذل والحرمان والتشريد والتهجير ليعشوا هم بنعيم ، 
هذه هي الوطنية التي تطرز روح خطاباتهم، اطلبوا الموت بكل 

ظاركم، واتركوا هذا الوطن الطرق، كلها طرٌق إلى الشهادة، فالجنة بانت
بجحيمه، فإنه جنة لهم وألمراء الحرب وأسيادها، أولئك الذين يبنون 

   جماجم ويسقون حدائقهم بالدماءصروحهم وقالعهم فوق ال
 

 وطن الموت
  مهند جنم البدري

  العراق
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  احب من االدب ما يحكي ويؤرخ لتراث هذه االرض ويعزز هويتها بشرقها وغربها

بعجرها وبجرها ويربطك بها اكثر ويجبلك بطينها بحيث تتمرغ بترابه وال تغبر وتنهمر 
  ...عليك امطاره وال تبتل

 
لمدارك ويفتح االفق ويطرح االسئلة ويحث على المعرفة بل احب من االدب ما يوسع ا

  ...ويحرض عليها
 

من يكتب حكايته :" وألني في رواية اخرى أؤمن بما قاله الشاعر الكبير محمود درويش
؛ في هذا السياق جائت رواية االديب الجزائري "يرث ارض الكالم، ويملك المعنى

واسيني األعرج على ذكر الزواف واحتاللهم مسالك الخيبة، فقد جاء األديب الجزائري 
 .8-5لمدينة معسكر وما فعلوه بأهلها في روايته سالفة الذكر عبر الصفحات 

 
عندما اقتحمت أولى طالئع كلوزيل المدينة الخالية من السكان يتقدمها :" ( حيث قال

قططها الزواف بسيوفهم وبنادقهم الطويلة ، كانت معسكر قد أخليت عن آخرها حتى من 
وكالبها التي اعتادت أن تمأل شوارعها في أوقات القيلولة صيفا أو الزوايا واألماكن 

احتلت الفيالق األولى البيوتات التي بقيت واقفة أو بها بعض األغطية لتفادي . الخالية شتاء
 .قسوة البرد واألمطار والثلوج التي كانت تخترق العظام كاإلبر 

 
ه الحالة التي كانت توجد عليها المدينة فحاوال أن يرتبوا الحظ الجنرال كلوزل وضباط

في الفجر األول عندما . أمورهم في انتظار الصباح الذي لم تبق له إال بعض الساعات 
، وبدأ يعبر الشوارع التي كستها أغلفة طان شونقارنييه بعد اغفاءة خفيفةاستيقظ القب

أهم ما بقي فيها واقفا . رة عن آخرها بيضاء من المطر ، اكتشف فجأة أمامه مدينة منكس
، يلتها األولى في المدينة الخالية، مسجدها الموريسكي الذي قضت فيه إحدى كتائبه ل

على والبيوتات األندلسية القديمة التي نجت من النار إذ بقيت بزرابيها ولم يتجرأ أحد 
دمرته فلول الزواف الذين كانوا أول من دخل واكتشف ما . نهبها أو إخالئها من أغطيتها

المدينة من ناحية المقبرة ، فكسرت كل المنحوتات الرخامية ذات األحجام المتنوعة 
 .)الكثيرة التي على الشواهد أو على القبور 

 
ال اخفي حبي لواسيني االعرج ولكل ما يكتب، لكن ما احببته 

ون رسوال لوطنه في هذه الرواية هو قدرة الكاتب على ان يك
وسفيرا الحالمه وآماله وسادنا امينا ومحبا له حتى وان جارت 

ومن عجائب هذه القدرة لدى الكاتب ان  .عليه االيام واالزمان
الدول على اختالفها ال تستطيع كتابة تاريخها بصدق لكن 
الراوي الصادق والمنتمي يعيد كتابة التاريخ بعجره وبجره 

 . فيه حقائق صادمةوبدون مواربة وان كانت
 

ومن هذه الحقائق الصادمة الواردة في الرواية حديثها عن الزواف وافعالهم الشنيعة 
بالبشر و والشجر والطير والحجر وحتى بالخوابي وقن الدجاج، وألن عالقتي بقن 

الدجاج والخوابي مرتبطة بما علق في ذاكرتي من جدي المرحوم عمر االخرس عن 
وتلك السيرة الحية التي مازالت تجلل ذكرياتنا حتى ) فلسطين(ومذكريات الوطن المكل

وان طال زمان الوصل بها، إال ان قصة الزواف في الرواية حفزتني البحث واستزيد 
لعلي ابلغ من لدني امرا يرشدني في حيرتي ويجيب عن اصعب اسئلتي؛ كيف يصبح 

 االنسان زوافا؟ 
 

اوبني من هو او من هم الزواف ابتداء؟ في رددت سؤالي هذا لصديق عتيد، فكان ان ج
معرض اجابتي من هو الزواف ابتداًء عادت بي الذاكرة الى مهدها والى اول قصص 
العمالة والخيانة التي خبرتها، فكان ان اسعفتني الذاكرة بالقصة التي يصح معها ان 
ا نتعرف من خاللها على تاريخ ميالد الخيانة وهي القصة الشائعة بقصة يهوذ

 ...االسخريوطي 
 

حيث كان . خيانته للمسيح: عادة ما نتذكر يهوذا ابن سمعان اإلسخريوطي بشيء واحد
وقد . واحداً من اإلثني عشر تلميذاً الذين عاشوا مع المسيح وساروا معه مدة ثالث سنين

وكان هو المؤتمن على . كان شاهداً على خدمة المسيح وتعليمه ومعجزاته الكثيرة
 ).6: 12يوحنا (إستغل ذلك للسرقة من األموال الصندوق و

 
ً بالنسبة ليهوذا -14: 26اذ كان لصاً ، وبحسب ما جاء في إنجيل متى . كان المال مهما

 .لكي يسلمهم الرب" ثالثين من الفضة" دفع له رؤساء الكهنة 15
 

أَلَْيَس : "حيث قال يسوع لتالميذه. عرف المسيح من البداية ما سيفعله يهوذا اإلسخريوطي
وفي العشاء ). 70: 6يوحنا !" (أَنِّي أَنَا اْختَْرتُُكْم اِالثْنَْي َعَشَر؟ َوَواِحدٌ ِمْنُكْم َشْيَطانٌ 

أََجاَب : "األخير، تنبأ المسيح بأنه سوف يسلم ألعدائه، وحدد من الذي سوف يسلمه
فَغََمَس اللُّْقَمةَ َوأَْعَطاَها ِليَُهوذَا ِسْمعَاَن . ُهَو ذَاَك الَِّذي أَْغِمُس أَنَا اللُّْقَمةَ َوأُْعِطيهِ : يَُسوعُ 

 ).26: 13يوحنا " (اِإلْسَخْريُوِطّيِ 
 

، أي أنه لم يولد ثانية ولم تغفر له "طاهراً "قال يسوع أن يهوذا اإلسخريوطي لم يكن 
في الواقع، كان الشيطان نفسه هو الذي مكَّن يهوذا أن يقوم ). 11-10: 13يوحنا (خطاياه 

 ).27: 13يوحنا " (فَبَْعدَ اللُّْقَمِة دََخلَهُ الشَّْيَطانُ : " فعلهبما
 

عندما ذكر . لم يكن التالميذ اآلخرين مدركين أن يهوذا اإلسخريوطي كان يفكر بالخيانة
المسيح وجود خائن في وسطهم، قلق التالميذ اآلخرين من أن يكونوا هم من ليسوا أوفياء 

. كان واحداً من اإلثني عشر الموثوق بهم. حد في يهوذالم يشك أ). 22: 13يوحنا (له 
، )27: 13يوحنا " (َما أَْنَت تَْعَملُهُ فَاْعَمْلهُ بِأَْكثَِر ُسْرَعةٍ : "وحتى عندما قال المسيح ليهوذا

وترك يهوذا العشاء األخير، إعتقد اآلخرين الموجودين على المائدة أن المسيح ببساطة 
 ).29-28اآليات ( من الطعام أو أن يعطي شيئاً للفقراء أرسل يهوذا ليبتاع المزيد

 
وبعد أن ). 48-47: 22لوقا (سلّم يهوذا المسيح بقبلة، مما يتفق مع وقاحة إزدواجيته 

ِة إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكَهنَِة َوالشُّيُوخِ "إرتكب يهوذا فعله الشائن  " نَِدَم َوَردَّ الثَّالَثِيَن ِمَن اْلِفضَّ
 فبدالً من أن يصلح ما فعله أو يطلب – ولكننا نعلم أن الندم ليس هو التوبة ).3: 27متى (

 ).5: 27متى " (َمَضى َوَخنََق نَْفَسهُ "الغفران 
 

من يهوذا وإشتروا حقل " ثمن الدم" أن رؤساء الكهنة أخذوا 8-6: 27يقول إنجيل متى 
ويكمل أعمال ). 13-12: 11وبهذا تحققت نبوة زكريا (الفخاري كمكان لدفن الغرباء 

يقول .  قصة ما حدث بعد موت يهوذا، ويقدم لنا المزيد من المعلومات19-18: 1الرسل 
ْلِم َوإِْذ َسقََط َعلَى َوْجِهِه اْنَشقَّ ِمَن اْلَوَسِط فَاْنَسَكبَْت : "لوقا فَإِنَّ َهذَا اْقتَنَى َحْقالً ِمْن أُْجَرةِ الظُّ

ً ِعْندَ َجِميعِ ُسكَّاِن أُوُرَشِليَم َحتَّى دُِعَي ذَِلَك اْلَحْقُل فِي َوَصاَر ذَلِ . أَْحَشاُؤهُ كُلَُّها َك َمْعلُوما
فالمعلومة التي يضيفها لنا لوقا هنا هي أنه بعد أن )." َحْقَل دَمٍ : أَيْ (» َحْقَل دََما«لَُغتِِهْم 

 .خنق يهوذا نفسه، سقطت جثته في نفس الحقل الذي إشتراه بأجرة الظلم
 

جاع ما تحفل به الذاكرة من خيبات االمم واالوطان تبوح الذاكرة وتجود عند استر
وتفيض عن حاجتنا ومقدرتنا على التحمل واالستذكار، لكن لعل اهمها واكثرها وجعا هو 

 ..اكثرها قدرة على االستحضار رغم عطب الذاكرة في احيانا كثيرة
 

   الزوافلمعنى المراد منبعد استحضار قصة يهوذا االسخريوطي عرف صديقي العتيد ا

يهوذا 
االسخريوطي 

 والزواف

  
  مهند طالل االخرس

 فلسطني
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 لكن بقي ان يعرف هو وانا من هم الزواف وماهي قصتهم؟ فكان ان وجدنا ضالتنا عند 
صديقنا المشترك والذي نتنازع حبه ووده نبيل بدران، ونبيل ودود بطبعه عنيف بحبه 
للجزائر وتاريخها، كيف ال وهي مخولة ابنائه هادي ومريم، فمنها نهل وتعلم ومنها احب 

تزوج، ونبيل رفيق العُمر وشريك الفكرة ال يبخل عند الحديث عن الجزائر فعادته هنا و
ككل اقرانه من جموع الشعب الفلسطيني فجلهم ان سألته عن الجزائر أسهب واطنب 

 : وامال الرأس وتأوه واغمض العينيين واجاب بإسهاب
 

ل الجزائر في مرات كانت الجزائر تحت عين الغزاة ومطمعهم اذ فشلت فرنسا في إحتال
كثيرة سابقة وكانت آمالها وطموحاتها تتحطم عند ارادة الشعب الجزائري الحر ووحدته، 
ولم تتمكن فرنسا من احتالل الجزائر إال عندما كسرت هذه االرادة وهذه الوحدة، حيث 
وجدت فرنسا الشرخ الذي يمكنها من ان تنسل بين صفوف الشعب الجزائري وتكسر 

تت عضده ووحدته، ونجحت في ذلك حينما استعملت جيش من المرتزقة ارادته وتف
 ).جيش الزوافا ( الجزائريين المحليين 

 
حيث تشير جميع المصادر الفرنسية المؤرخة للفترة األولى إلستعمار الجزائر بالدور 
الكبير والجبار الذي قام به جيش آخر محلي من أبناء البلد األصليين يدعى جيش الزواف 

متحالف مع الجيش الفرنسي في إحتالل و إخضاع مختلف مدن ومناطق الجزائر ال
لفرنسا وفي ارتكاب فضائع اإلبادة الجماعية والتصفية العرقية وفي بناء الجزائر 

 .الفرنسية
 

 أي 1830 أوت 15وحسب األرشيف الفرنسي فإن جيش الزوافا قد تشكل رسميا بتاريخ 
مة بيد الفرنسيين فهو يعتبر بذلك أول جيش من بعد شهر واحد فقط من سقوط العاص

،  فرنسا وخانوا الجزائر–م للمحتل  الجزائريين الذين باعوا ذمته–الخونة–المرتزقة 
ج الحا( وكان مكونا في بدايته من ألفين من الجنود ينحدرون من قبيلة زواوة تحت قيادة 

 ألف جندي ينحدرون 15ثم اتسع عددهم ليصل إلى ) عبد الرحمان هني و كلونال يوسف
ُجلهم من قبيلة الزواوا المنتشرة في تيزي وزو ومعظم مناطق القبائل الصغرى ومن إسم 

وهي كلمة مشتقة من إسم ) زواوا = زوافا ( هذه القبيلة أشتقت تسمية هذا الجيش المحلي 
ديمة التسمية الق= قبيلة زواوة وتنطق أيضا زواغة (  قبيلة أمازيغية في منطقة القبائل

 ) .زواوا( ، والزوافا كلمة فرنسية محرفة السم قبيلة أمازيغية )لسكان منطقة القبائل 
 

إستغلت فرنسا حالة العداء التي كانت بين إمارة كوكو في منطقة قبايل وهي إمارة شبه 
والسلطة ) مصطلح يطلق على الجزائريين ذو األصول العثمانية ( مستقلة ، مع الكراغلة 

ثمانية التي كانت تحكم الجزائر ، وهو عداء تاريخي كان قائما على النفوذ التركية الع
، ولكن الحقيقة هي أن السلطة العثمانية هي ) القبائل اليوم ( والسلطة في منطقة زواوا 

، فاألتراك هم ي عهد االستعمار الفرنسي بالزوافأول من شكل النواة األولى لما عرف ف
يخوضون بهم حروبا بالوكالة ، فكتائب الزواف كانت من أنشؤوها ودربوها وكانوا 

موجودة في عهد األتراك قبل قدوم الفرنسيين بشكل آخر والفرنسييون هم من قاموا 
، كانت النواة األولى من اطق الجزائربتحويلها إلى نخبة عسكرية الحتالل باقي من

 السلطات العثمانية الزواف قد تشكلت بأمر من الحكام العثمانيين للجزائر وأوكلت لهم
)  زواغا–زواوا (مهمة جمع الضرائب وجباية المكوس داخل اقليمهم أي داخل قبيلة 

وهي سياسية كانت تتبعها الدولة العثمانية في تسيير شؤون مختلف القبائل الجزائرية 
مع اختالف بسيط وهو أن األتراك استعملوا الزواف في حروبهم ) عربية أو أمازيغية (

زائر حيث تشهد بذلك الوثائق اإلسبانية في احتالل تونس حيث الحظ االسبان خارج الج
 .تواجد الزواف مع األتراك

 
الحظ الفرنسيون وجود هذا التشكيل فحاولوا استغالله وإعطائه بُعد عسكري الستعماله 

أي استعماله (الحقا إحتالل الجزائر و في بسط نفوذهم على باقي المناطق الجزائرية 
، وقد تواصلوا سرا مع قائدين مهمين للزواف وكان ذلك قبل ) نطقة زواواخارج م

احتالل الجزائر من خالل لقاءات سرية تمت بين الفرنسيين وشيوخ الزواف، حيث كان 
الحاج عبد الرحمان هني شيخ قبيلة زواوة وكلونال يوسف ( فيها ممثل الزواف كل من 

قنصيلة الفرنسية في تونس وعرضا خدمتهما في مقر ال) رئيس كتبية الزواف العثمانية 
خيانتهم لألتراك إذا ما قررت فرنسا احتالل الجزائر، : واتفقوا على ( على الفرنسيين 

وجرت بينهما معاهدة تم ) حالهم في ذلك كحال الهاشميين في الحجاز والمشرق العربي 
قبيلة زواوة األمازيغية  مقاتل من 2000بموجبها التعهد بإمداد فرنسا بدفعة أولى مقدارها 

شهر واحد بعد احتالل (شرق الجزائر العاصمة ووصلت أول دفعة في شهر أوت 
وانضمت الحقا دفعات اخرى استنادا على االتفاقية الموقعة بين فرنسا والشيخ ) العاصمة 

 .عبد الرحمان هني الزواوي شيخ قبيلة زواوا األمازيغية في تيزي وزوا
 

ئر قررت فرنسا تنظيمهم في جيش رديف بتنظيم عسكري حديث ثم بعد احتالل الجزا
خصوصا بعد خدماتهم العسكرية التي يصفهما الفرنسيون بالرائعة ولوالها لما استطاعت 

) المدية ( ومدن التيطيري ) البليدة العفرون موزاية بوفاريك ( فرنسا احتالل مدن متيجة 
كته ضد باي التيطري التي ساعده فيها وبعد ما شاهده الجنرال الفرنسي كلوزيل في معر

الزواف ، فقرر التركيز عليهم وتنظيمهم عسكريا بعقيدة فرنسية فأمر عليهم كلونوالت 
 1831 مار س 31فرنسيين وجعل لهم لباس موحد وهو األمر الذي نُفذ حرفيا ، ففي 

بعد تأهيلهم قامت السلطات الفرنسية بإعادة هيكلة الزوافا الزواويين في فيلقين كبيرين 
حربيا ونفسيا من طرف الضباط الفرنسيين على عقيدة عسكرية إلستعمار باقي مناطق 

 ).السلطة الفرنسية(الجزائر وتخليصها من الحكم العثماني بإسم السلطة الجديدة 
 

الصيادون (كما شكلت منهم جيش ثالث كانت سمعته سيئة هو األخر ، سمته بـ 
وهو ميليشيا عسكرية جديدة ) بالصيادون االفارقة( عرف الحقا الذي) الجزائريون

وهي ميليشية مكونة أساسا من (استعملتها فرنسا في حروبها داخل وخارج الجزائر 
 ).الزواف

 
وقد لخص المؤرخ الفرنسي هنري أوكابيتان ، المهام المنوطة بالزواف في كتابه الشهير 

ه كيف تمكنت فرنسا من إستعمال وهو كتاب خطير يوضح في) القبايل و إحتالل الجزائر(
 .الحتالل الجزائر ككل) القبايل( فئة من الشعب الجزائري 

 
 ، وفي ظل انتصارات هذا الجيش الموازي للفرنسيين والمساند لهم 1837وفي سنة 

تشكل جيش من شباب القبائل العربية في الغرب الجزائر والكثير من ) جيش الزوافا(
لكراغلة العثمانيين الفارين من المدية ، حيث وحدوا صفوفهم األندلسيون سكان المدن و ا

وواجهوا جيش الزواف في واد التافنة فأحدثوا فيهم هزيمة منكرة اضطرت فرنسا بعدها 
أن تتحايل على األمير بطلب الصلح فكانت معاهدة التافنة ، إال أن فرنسا عادت ونقضت 

 المنتشية بانتصاراتها على العهد مجددا خصوصا بعد ظهور مالمح دولة األمير
الفرنسيين وحلفائهم الزوافا ، وهي الدولة التي أسسها األمير بمساندة حلفائه من القبائل 
العربية واالندلسيين والكراغلة في مواجهة الفرنسيين وحلفائهم الزوافا ، فبدأت فرنسا 

األخضر  بعد أن نقضت عهودها سياسة جديدة قائمة على حرق 1838إبتداءا من سنة 
 ألف بشر 500متسببة بمجاعة مست أكثر من ) األرض المحروقة(واليابس في المنطقة 

من سكان الوسط والغرب الجزائري وهو سبب أساسي أدى لضعف دولة األمير 
 .بمواجهة الفرنسيين وحلفائهم جيش الزوافا

 
حياتهم كان الزواف دوما هم الذين يشقون للجيش الفرنسي الطريق، كانوا يسددون من 

وكان هؤالء الزواف يحسنون دوما ايجاد الماء  .ثمن كل شبر ارض يضم الى فرنسا
البارد والطعام الالزم لهم في عمق الصحراء؛ و ايجاد المخازن واالكواخ ويعرفون اين 

زيوتهم وكسرتهم ) جرة(يخبئ العرب حبوبهم وطيورهم الداجنة؛ ويحسنون ايجاد جرار 
 ..وكسكسهم 

 
عندما تحتل مدينة جديدة أول ما تنشئه فيها باالضافة لمقرات جنودها هي كانت فرنسا 

وكان المحتل الفرنسي يقوم بتوطينهم فيها ) مقرات عسكرية خاصة بكتائب الزواف(
 .كتكريم لهم ولجعلهم آذانه التي يتجسس بها على أهالي تلك المناطق المقموعة 

 
 جميع مدن ومناطق شمال افريقيا وعن دورهم الفعال في مساعدة فرنسا في احتالل

فقد شارك الزواف في احتالل مدينة تونس ولحد هذا اليوم توجد = حتى خارج الجزائر (
يقول عالم االجتماع الفرنسي وواحد من أدمغة المخابرات الفرنسية ) زنقة الزواف”“ 

تمزيغ الجزائر ” بعنوان 1961 في كتاب صدر له سنة Jean Morizotجون موريزو 
Kabyliser l’Algerie “ ما يلي134عن الزواف في الصفحة : 

 
كنا نالحظهم يفعلون ومن صلب إرادتهم ما لم تكن تفعله كل مكونات سكان المغرب ”

  اـم الفرنسي كمـليس فقط أنهم كانوا مقاتلين مرتزقة أوفياء في صفوفنا تحت العل..األخرى
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كن ساعدونا في اخضاع كل مناطق  كانوا مع األتراك في تثبيت االحتالل بالجزائر ول
  . الدول المغاربية لنا من اقصى غربه الى اقصى شرقه

  
وبعضهم تخلى عن هويته كاملة ..بعضهم لم يتواني في ترك دينه والتحول الى المسيحية

هؤالء الجبليون الذين كثيرا منهم جاب العالم في قتاله مع فرنسا لهم ..واستبدلها بالفرنسية
الحظنا منهم من له قدرة عجيبة على تقمص هويتنا لدرجة … االنسالخ قدرة عجيبة على

تجعلك تعتقد انهم فرنسيون اكثر من الفرنسيين كانهم يبرهنون لنا انهم جاهزون لالندماج 
 .“…معنا

 
مع األخذ في اإلعتبار قرب يهوذا من المسيح طوال ثالث سنوات من خدمته، يصعب 

لكن االصعب على الجميع ان يتخيل كيف .  تلك الخيانةعلينا أن نتخيل كيف إستطاع تنفيذ
لصاحب االرض ان يخون ارضه كالزواف، وهو الذي اسمه من ريحها ولونه من 

 .طينها
 

وتعلمنا قصة يهوذا أن نحذر من السقطات الصغيرة التي تزداد قوتها تدريجياً في حياتنا 
 تذكرنا قصة يهوذا بأن المظاهر كما. والتي يمكن أن تفتح المجال لتأثيرات أكثر تدميراً 

يمكن أن تكون خادعة وان هناك كثير من الشعارات البراقة يحملها السفلة وان هناك 
كثير ممن يرفعون شعار الحرية وهم في الحقيقة القتلة، وان الساقط اخالقيا ساقط وطنيا 

 .وان كاره المطر ال يمكن ان يحب الغيم ويهيم في السماء
 

لطابور الخامس وخيانة بروتس وقتله لقيصر وحرق نيرون روما ومنذ نشوء قصة ا
وخيانة ابن العلقمي لبغداد والحركات المضادة للثورات على مدى العصور وغيرها ، لم 
تستطع دورة التاريخ ان تضع حدا للخيانة ووجودها، لكنها حسمت امرا واحدا ارتباطها 

 االنسانية في االنسان تراجعت صفة العضوي والمتالزم باالنسان، وانه كلما كبرت صفة
التي تحدث عنها ) القلب( الخيانة واضمحلت، فكل هذا الصراع مرتبط بصالح المضغة
وهو لم ينفصل عن قوى ( القرآن وربط صالح االمور بصالحها، اما في العلم الحديث

موجودا لم يتم الكشف عن اسباب الخيانة؛ الن االهتمام كان ) السيطرة والتحكم في العالم
 !بمعرفة الطرق المؤدية للخيانة بغية تشجيعها واستثمارها ال مكافحتها

 
ألجل ذلك كله والسباب اخرى كثيرة تضيفها دورة التاريخ كل يوم ال يمكن ان تنتهي 
الخيانة وألنه ال توجد الى االن اسباب حقيقية وجادة ومفسرة لهذه الظاهرة ووجودها 

 الواجب اذن واقل القليل ان ال يقتصر دور االنسان على على مدى الدهر كما اسلفنا فمن
االتعاظ والتنبه لالدوار المشبوهة والتحذير منها بل مكافحتها في مهدها ووادها ان امكن 
او عزلها ومحاصرتها وتعريتها في صغرها قبل ان يستفحل خطرها وال سيما تلك التي 

ومة او ديمقراطية او كرامة او تغلف بغالف وطني او قومي او ديني او ثورة او مقا
عدالة وهي في الحقيقة من ذلك براء، وانما تتستر بأكثر الكلمات بريقا واسرعها طريقا 

 .نحو القلوب
 

الذي يؤدي ) درهم الوقاية(وهذا كله قنطار عالج الى ان يتم معرفة السبب الحقيقي 
 اخيه االنسان ثانيا ويتبرأ باالنسان الى الخيانة او ان يتصالح االنسان مع نفسه اوال ومع

   ن هناك موت ينتظر االنسان وهو حيمن عقيدة الثأر بين قايبل وهابيل، فدائما كا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بين الحينة واالخرى يطل علينا السيد ترامب بقرارات أرتجالية يراد بها خلط

، فمرة االعتراف بالقدس عاصمة االوراق في المنطقة ، ولمس أبعاد هذا القرار 
، والبدء ة للقدس، ومرة الجوالن اسرائيليةالسرائيل ، ومرة نقل السفارة االمريكي

بأستهداف محور المقاومة ، ابتداًء بالحشد الشعبي وقياداته ، وآخرها أستهداف الحرس 
محور المقاومة ومحاولة ضرب ضرب  الثوري االيراني وهو أستهداف مباشر لطهران،

ً في المنطقة من ذلك في أستهدافه ، وهذا ما جعل الرئيس االمريكي يذهب أبعد عموما
ط ، فهو يحاول في تصنيفه كمنظمة أرهابية انما هو أستهداف لهذا الخللحرس الثوري

  .المقاوم
  

 فالحرس الثوري ومنذ احتياح لبنان في الثمانينات من قبل الصهاينة كان له الدور 
راد حزب هللا،وطرد الصهاينة من الجنوب اللبناني،ناهيك عن الدعم الريادي في تدريب أف

، والتي أستطاعت القوات السورية  والمهم لسوريا في حربها ضد داعشالدعم القوي
، الرهاب الداعشي وطرده خارج سوريابدعم مباشر من الحرس الثوري ان تقف بوجه ا

وكيف أستطاعت الى جانب وقوفهم مع العراق في حربه ضد عصابات داعش 
يب للقوات االمنية الجمهورية االسالمية من تقديم كافة انواع الدعم من االسلحة وتدر

، حيث تشير التقارير ان تنظيم  وقلع جذوره في فترة زمنية قصيرة،والحشد الشعبي
ً داعش كان مخطط ل ، كل هذه االسباب وأسباب اخرى ه ان يحكم المنطقة لثالثون عاما

، واعالن حربها ضد الحرس الثوري في قائمتها السوداءمتحدة لوضع دعت الواليات ال
طهران، في المقابل وجهت القوات المسلحة االيرانية تهديدها المباشر للقوات االمريكية 

، ما ضربات واستهداف القوات االيرانيةالمتمركزة في غرب آسيا،وانها ستكون تحت 
  .ن العراق هي ساحة الصراع المقبلةا سيكويعد تصعيداً خطيراً في المنطقة عموماً،وربم

 
الواليات المتحدة وبعد انتصار محور المقاومة على تنظيم داعش تعيش أصعب 
حاالتها،وانتكاسة كبيرة وصدمة قوية من رد الفعل العراقي في ضرب مخططها 

، لذلك فهي بعد ان ذاقت الذل عها التقسيمي للمنطقة باداة داعشالداعشي ونهاية مشرو
ربت كأس الهزيمة في العراق وسوريا تسعى لتعويض هذه الخسارة من خالل هذه وش

الن المنطقة عموماً  الشعارات والتي تعد شعارات تحت السيطرة وال تمثل أي قوة،
محتقنة ضد أي وجود امريكي الى جانب الجبهات التي مازالت مفتوحة في العراق 

ن وفلسطين لتكون المنطقة ساحة حرب وسوريا وريما تترشح في المستقبل القريب لبنا
  . جديدة 

 
ً وانها تمتلك االرضية  طهران التتأثر كثيراً بمثل هذه االجراءات االمريكية،خصوصا
المناسبة في المنطقة الى جانب امتالكها امتداد قوي على طول محور المقاومة أبتداًء من 

تخذه واشنطن اليعد اكثر من كونه أفغانستان وانتهاًء الى لبنان ، وبالتالي فان اي اجراء ت
حفيز الداخل االيراني ضد الحكومة، وإعطاء زخم ضد زوبعة اعالمية في محاولة لت

، وهذا ما تعمل عليه الدوائر في البيت االبيض في محاولة لتحفيف الحرس الثوري
الضغط عليها بسبب فشلها الذريع في المنطقة وتعويض خسارتها القاتلة، وإيجاد ذرائع 

   عادة التنظيمات االرهابية بمسميات جديدةال
 

أبعاد إستهداف
الثوري؟الحرس

  حممد حسن الساعدي
 العراق
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 وما نتجه  اتفاق أوسلو الذي سمي باإلنتقالي ومضى عليه ربع قرن بالتمام والكامل

، خلق  شكل من اشكال السيادة على األرضعنه من سلطة مقيدة الصالحيات وبدون أي
 بان الدولة باتت واقعاً،  في السلطة وقيادة منظمة التحريرحالة وهم عند الجانب المتنفذ

" التغول" ولذلك جرى  واالن مرحلة بناء الدولة، لة التحرر الوطني قد انتهت،وبأن مرح
على منظمة التحرير الفلسطينية من قبل السلطة وصادرت دورها وصالحياتها وجوفت 

  . مؤسساتها وأفرغتها من محتواها الوطني
  

ن والمقصود هنا المناضلين المنتمي وما أصاب المنظمة ،أصاب الجيش المرتبط بها،
وليصيب ذلك حماس بعد أن فازت باالنتخابات  للمنظمة بمختلف تالوينهم السياسية،

ر والتي بعد الحصا وسيطرت على السلطة في قطاع غزة، ،2006التشريعية في 
أصبحت تنتظر شنط والي غزة القطري  والعقوبات المفروضة على القطاع

الحركة الوطنية من الفعل ومن هنا جرى تحييد وإخراج األآلف من كوادر ...العمادي
وباتت الرتب والرواتب وربط مجمل حياتهم بمؤسسات النهب  الكفاحي والنضالي،

ولذلك وجدنا بأن معظم  الهاجس والهم األكبر،) صندوق النقد والبنك الدوليين(الدولية 
 ولغاية اآلن لم تفلح 2014/الهبات الشعبية التي اندلعت في القدس وغيرها منذ تموز 

نضوج كل الشروط الموضوعية من احتالل شرس بكل تمظهراته العسكرية رغم 
واألمنية واالقتصادية وما يرتبط بذلك من اليات إلجراءات وممارسات قمعية وتنكيلية 
وبرامج وخطط للتهويد واألسرلة من اإلنتقال من الهبات الشعبية المحلية الى انتفاضة 

 .تي الفلسطينيشعبية شاملة،حيث الكابح لذلك الظرف الذا
 

استمرت السلطة في التعامل مع عناصرها وفصائلها بمنطق الزبائنية والرشوات،من 
يسير في الركب ويوافق على نهج السلطة وخياراتها يثاب،ومهما كان صغر حجم تمثيله 
أو شعبيته ،او جماهيريته،يمثل في قمة الهرم السياسي،منظمة ومؤسساتها وسلطة 

أوسلو،ومن يتعارض او يرفض " نعم" األموال والمناصب وومؤسساتها،وتغدق عليه
نهج السلطة وبرامجها يقطع عنه صنبور المال الشهري،والذي أصبح يرهن إرادة 
التنظيمات ومواقفها لهذا المخصص الشهري،ولتكن التفرغات والرتب والرواتب 

ن الفصائل حيث أ.وصنابير المال الشهرية،مقتل الحركة الوطنية والفصائل الفلسطينية
الفلسطينية التي رفضت ربط إرادتها السياسية بصنبور المال الشهري،تعرضت للعقاب 

رغم أن  ، القرار الفلسطيني وحده دون غيرهمن قبل قمة الهرم السياسي المسيطر على
 .هذا المال ليس ملك فرد أو جهة،بل مال للشعب الفلسطيني

 
ور وجماهيرية وكفاحية كل القوى نحن نشهد حالة غير مسبوقة من التراجع في حض

ودرجة الثقة   ، الفلسطينية على اختالف تالوينهاوالمكونات والمركبات الوطنية السياسية
وهي ترى بان العديد من تلك الفصائل لم تعد  بها من قبل الجماهير أخذة باإلنخفاض،

ل اكثر من ظاهرة صوتية، ال تستطيع الحشد ألي قضية في إطار مقارعة االحتال
ونجد بان تلك  ،ني أو حتى التي لها أبعاد سياسيةوالتصدي لمشاريعه ذات الطابع الميدا

 .الفصائل ازماتها الداخلية تتقدم على تفرغها لمقاومة اإلحتالل 
 

  هي اإلنتصار الثاني لدولة االحتالل أوسلو بلغة ثعلب السياسة اإلسرائيلية شمعون بيرس،

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة،بل تداعياتها على القضية والمشروع الوطني الفلسطيني أكبر وأخطر من بعد النكب
 ادة وعنوان فلسطينيــفنحن لم نعد أمام مشروع وطني جامع وال حتى قي تداعيات النكبة،

فنحن نقف امام حالة من التمزيق  والتشظي والتفتيت للنسيج الوطني والمجتمعي    واحد،
هو نتاج  شطار وتشظي جغرافي وإنقسام سياسين إنوما نشهده م أوسلو،" نعم" بفضل 

ورغم كل الدمار الذي أحدثه أوسلو في واقعنا الفلسطيني من انقسامات  ،"النعم"لهذه 
ً ،نجد هناك من يستمر بالدفاع عن هذه اإلتفاقية  ً ومجتمعيا عمودية وافقية وطنيا

رف بأن هذا االتفاق كان وهو في قرارة نفسه يعت ،"الثور يحلب" الكارثة،لكي يقنعنا بان 
فهو فرغ الكثير من المناضلين من محتواهم الوطني  كارثة حقيقية على كل الصعد،

 .والنضالي والكفاحي،ومن لم يجر تطويعه منهم جرى تحييده،وأبعد عن مصدر القرار
 

اآلن يتضح حجم الكارثة التي جلبها لنا أوسلو، بعد أن جرى تقديم قضية الرتب 
حيث أن االحتالل أقدم بالسطو على جزء من أموال  قضية الوطن،والرواتب على 

مقدار ما تدفعه السلطة من رواتب  ، مليون شيكل سنوي504 المقاصة الفلسطينية،
ولكي نكتشف بأن ربط مصير  موظفي السلطة واألسرى  لألسرى وعائالت الشهداء،

يث لم تعد السلطة قادرة ح والشهداء بإشتراطات االحتالل، يدفع بنا نحو كارثة حقيقية،
وحلها مرتبط بتقديم  على دفع رواتب موظفيها واألزمة أخذة في التفاقم  والتعمق،

وهي اذا ما أصرت على الثبات على موقفها  تنازالت جديدة من السلطة الفلسطينية،
وال أعتقد بان السلطة ما زالت  ستخاطر بشطب ذاتها وتدمير كل مصالحها وإمتيازاتها،

قادرة على التحلل والفكاك من أوسلو  على ماراثون المفاوضات العبثيةن تراه
 .والتزاماته

 
ت واسعة في تدفع نحو تغيرا ،ر التي تتعرض لها الحركة الوطنيةواضح بان عملية النح

 بحيث لم تعد القوى والفصائل الفلسطينية والسلطات القائمة في رام التراتبية الفلسطينية
بل  تتشكل في الواقع  ة على اإلمساك بالقرار الوطني الفلسطيني،هللا وقطاع غزة قادر

تعبر عن تحالف قوي بين رأسمال المال وبالذات   اجتماعية جديدة–تراتبية سياسية 
مع القوى والفئات المتنفذة في الطبقة السياسية الفلسطينية،  يحة البيروقراطية منهالشر

لكي يحل محلها هذا التحالف،   الفلسطينية،وهذا يقود الى  شطب متدرج للقوى والفصائل
والساعي الى التعاون  مة النظام الرسمي العربي المتعفنالذي سيكون جزءاً من منظو

   وبما يشطب ويصفي حقوق وقضية شعبنا الفلسطيني لوالتحالف مع دولة االحتال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أوسلو نحرت الحركة الوطنية 
 والحركة الوطنية ذبحت نفسها

 

  راسم عبيدات
 فلسطني
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  ستينياتوكنت زرتها في نهاية . 1987آخر مرة زرت فيها يافا كانت في العام 

 . مراراً العشرين القرن  سبعينياتوبداية
 

ولكن عدم زيارة . التلة والبحر والميناء القديم: منظر المدينة، كلما استرجعتها، ال يفارقني
 .المكان عيانا لم يحل دون زيارته في النصوص األدبية

 
ن األخيرين، أو أنني لم أقرأ كتابة الفتة لم أقرأ األدبيات كلها التي كتبت عن يافا في العقدي

ورواية عاطف » دروب جميلة«وربما كانت قصة أكرم هنية . عنها تركت أثراً في نفسي
» الحاجة كريستينا«آخر ما قرأت عن المدينة، ومع أن روايته » حياة معلقة«أبو سيف 

ما ألنني الحظت فيها تعود إلى يافا لتكتب عنها كما أخبرني إال أنني لم أكمل قراءتها، رب
، وفي كتابة عاطف »حياة معلقة«استطراداً وتكراراً، وهو ما الحظته في روايته األسبق 

أبو سيف عن يافا ما يدفع بعد االستماع إليه إلى المتابعة، فهو ينحدر من هناك وزار 
ي الذ» وريث يافا«وأشير إلى كتاب المتوكل طه . المدينة وأقام فيها فترة ال بأس بها

 .أخذت أقرأ فيه ولكنني لألسف لم أواصل
 

 ستينياتو خمسينيات ال أعرف كتابا من يافا ما زالوا يقيمون فيها أو أقاموا فيها في 
لقد كانت المدينة شبه مهجورة من سكانها وتركزت الحركة األدبية . العشرينالقرن 

 .كاوالثقافية الفلسطينية بعد النكبة وحتى اآلن في حيفا والناصرة وع
 

غابت الحياة األدبية والفكرية في يافا بعد النكبة، ولكن المدينة لم تغب، فقد حضرت في 
ً وربما حضرت في   القرن العشرين حضوراً يفوق 50أدبيات المنفى حضوراً الفتا

حضور حيفا وعكا والناصرة، ولم يحضر أي من المدن الثالث حضوراً بارزاً طاغياً إال 
بعد أن توهجت أشعار محمود درويش وأحمد دحبور ابني المدينة  القرن العشرين 70في 

لعالقتهما المتميزة بها؛ األول بعد مغادرتها وشعوره بأنه، مثل آدم، خرج من فردوسه 
فندم ندماً شديداً وأخذ يستعيد ولو في الشعر ذلك الفردوس، والثاني من خالل بؤس حياة 

ا عن واقعهم بالحديث عن الجنة المفتقدة أهله في المنفى ومحاولة األم تعويض أطفاله
والمنتظرة في الوقت نفسه، فلقد استحضرت األم المدينة كلما سألها أحمد عن قسوة حياته 

 .في المخيم
 

لم يتهيأ ليافا في الوطن أو في المنفى من أبنائها كاتب أو شاعر 
لقد تهيأ لحيفا إميل حبيبي ومحمود  .كما تهيأ لحيفا وعكا

حمد دحبور، والكاتب الذي عاش في حيفا قبل درويش وأ
 وغادرها وهو في الثانية عشرة من عمره، ولم يكن من 1948

يافا أصالً، هو غسان كنفاني ابن عكا، وعالقته بيافا تختلف 
 .عن عالقة درويش وحبيبي بحيفا

 
 باعتبارها رمزاً لفلسطين 1967 و1948لقد حضرت يافا في شعر شعراء المنفى بين 

، ولقد كتب عنها شعراء أقاموا فيها وشعراء كثر لم يقيموا فيها وإنما نظروا إليها، كلها
وعلى الرغم مما سبق تبقى هناك نصوص شعرية  .كما ذكرت، رمزاً للوطن السليب كله

» والغيتو... الحب«: وروائية ونثرية تبقى عالقة في الذاكرة ومنها قصيدة راشد حسين
 :يقول فيه» يافا مدينتي«مقطع عنوانه يفتتح راشد قصيدته ب. 1963

وقلب / بالذباب والضجر... والطرق العجاف حبلى/مدافن الحشيش في يافا توزع الخدر
يافا / ؟!يافا بال قلب إذن/ جنازة القمر... وفي شوارع السماء/ أغلقه حجر... يافا صامت

 !دم على حجر؟.. يافا/ ؟!بال قمر
.  حليب البرتقال تعطش وكانت أمواجها تسقي المطرويافا التي رضع الشاعر من أثدائها

ولقد مسخت محششة . لقد شلت ذراعها هي المدينة التي كانت حديقة أشجارها الرجال
ولمن يجهل يافا فإنها كانت مدينة مهمتها تصدير برتقال ولكنها هدمت  .توزع الخدر

 .وحول اإلسرائيليون مهنتها إلى مهنة تصدير الجئين
 

. د يافا ورآها مدينة أنقاض تنتشر فيها الجثث، فالقتلى بال رؤوس وبال ركبلقد زار راش
 .وفي يافا يتعرف راشد إلى يافا الفتاة اليهودية التي هربت من النازي ونجت من المحرقة

 
الحيفاوية تقريرا عن زيارة » االتحاد« نشر سميح القاسم في جريدة 30/12/1966في 

ريبورتاج من أقبية الحشيش وبار « : تقريره باآلتييفتتح سميح. قام بها إلى يافا
  .» المعذبون في يافا! »المسجد«
 

يافا التي كان اسمها «: يكتب سميح بأنه قدر عليه أن يذهب إلى يافا ليكتب عن مآسينا
لماذا .. يافا التي كانت طيبة وشهية وغنية كالبرتقال... مرادفا للعزة والسعادة والحياة

إنها مجرد « من السيرة الذاتية لسميح 289ص (» قة ومنجما للحزن؟تصبح مثارا للشف
 ).»منفضة

 
الصورة التي تظهر في التقرير للمدينة تبدو قاتمة، فالبيوت مهجورة وأهل المدينة الباقون 
عاطلون عن العمل والمخدرات منتشرة بينهم والوضع التعليمي في الحضيض والمدرسة 

هانذا في يافا التي كانت أسماء « : وهي مدرسة حسن عرفةالباقية للخمسة آالف الباقين،
شوارعها شعارات خصبة من تراثنا الخصب، وكانت الفتاتها معرضا مشرقا للخطوط 

الفتات المعة من النيون .. هذه يافا الباقية.. من الكوفي إلى الرقعة إلى الديواني.. العربية
 .» ظاهر اليدوالفسفور على الفتات شاحبة تلوح كباقي الوشم في

 
ويدخل سميح إلى بيوت السكان في حي العجمي ليرى طبيعتها، فالضيق والرطوبة 

 .واإلهمال، ومثل البيوت المقاهي والمقابر والمساجد
 

مرة قلت إن األدب الفلسطيني هو الوريث الحقيقي للشعر العربي القديم فيما يخص 
ترحته موضوعا لرسالة ظاهرة الوقوف على األطالل، وكتبت مقاال عن هذا واق

إن تقرير سميح القاسم، على أية حال، يصلح أن يدرس تحت الموضوع .ماجستير
 .المقترح

هذه هي المدينة التي كانت واحة خير .. هذه هي يافا الباقية«: ينهي سميح تقريره باآلتي
أصبحت حذاء عتيقا في مزبلة النظام القائم على . وجمال على شاطئ البحر المتوسط

ولكنها ـ كما قال .. نصرية وكراهية العرب ودوس كرامتهم وإهانة موتاهم وتاريخهمالع
 )299(» مردخاي نمير ـ وصمة عار في جبين حكام إسرائيل

 
، »دروب جميلة« كتب عنها القاص أكرم هنية في قصته 1948صورة يافا المشرقة قبل 

كتابة عنها ثانية، فهي وقد خصصتها قبل سنوات بمقالة خاصة ال أرى ضرورة إلعادة ال
 .مدرجة على موقع ديوان العرب وفي مقاالتي في جريدة األيام الفلسطينية

 
طبعا هناك عمالن مهمان لكاتبين طالما كتبت عنهما لم تغب عنهما يافا؛ األول هو رواية 

 والثاني هو عنوان قصيدة محمود درويش في 1969» عائد إلى حيفا«غسان كنفاني 
 .1971» عائد إلى يافا«ياد رثاء أبو علي إ

 
حضور يافا في رواية كنفاني كان موازيا لحضور حيفا ولكنه كان حضوراً ثانوياً ولذلك 
غاب عن الذاكرة وظل الحضور األبرز لحيفا، وأما في قصيدة درويش فقد كان التركيز 
على المرثي ال على المكان كون القصيدة قصيدة رثاء شخص بالدرجة األولى، وفيها 

 .»حقائب منسية في قطار«تكون يافا 
 

الكتابة عن يافا تطول وكان الشاعر العراقي دمحم مهدي الجواهري قد زار المدينة قبل 
 . وخصها بقصيدة1948العام 

    وال بد من زيارة يافا ال بد من صنعا وإن طال السفر 

  يـافـا
 الـنـكـبـة فـي ذكـرى 

 

  
  عادل األسطة

 فلسطني
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 األبدية ولو أصبح طيفاً روحياً في بالدنا العربية، ما أن يصير المرء رئيساً حتى ينشد 

ً له يتشبّه به، إذ يشترك معه . يعقد صلحاً، أو اتفاقاً، مع المتسامي اإللهي. ال وجود ماديا
ً يحمله المؤمن . يحتاج مثله الى أيقونات. في صفة القدسية مهمة األيقونة أن تكون شيئا

 احترام كامل لدى المؤمنين للمقدس. وتكون داللتها أن المومأ إليه يحمل القدسية في ذاته
يبتهل الناس إليه في األحوال الصعبة كي . به؛ هو متسام فعالً، ال عالقة له بالطبيعة

. الطاغية المقدّس ال أمل يُرجى منه. يتدخل في الطبيعة ويغير بعض أثارها الجائرة
عي الطو(الروح القدس التي تحيط به ليست االيمان . يرضخون له. يكرهه التابعون له
أيقونة الدين القديم تستجير . بل الخضوع القسري في كل األحيان) في غالب األحيان

وهي . أيقونة نظام الطاغية، المدّعي األبدية، تستجير بالحاشية. بالمقدس المتسامي اإللهي
ال يُستفاد منه إال اكتساب الكره . حاشية تعيش حول المتسامي ويمّر عبرها الى المجتمع

ب أصبح يرفض هذا المقدس المفتعل البعيد عن الدين القديم، الدين والحقد من شع
الدين الجديد . المألوف الموروث الذي ُوِضَع قيد التطبيق عبر مئات بل أالف السنين

 .ُمبتدع، حديث النعمة، لكنه أقسى وأكثر إيغاال في التعذيب
 

ً (يخترع الطاغية العربي  يعقد . ديداً قوامه عبادة الفردديناً ج) في كل البلدان العربية تقريبا
ً مع الدين القديم لكنهما . الجديد عماده الحقد والكره. القديم عماده الطوعية والحب. حلفا

التسامي أن هللا القديم أو الجديد فوق كل اعتبار، فوق كل . يشتركان في التسامي والقدسية
األيقونة . بذاته ولذاتههو الموجود . وفي النهاية مصدر الشعب. محاسبة، مصدر القانون

. التبعية في الدين القديم جزء منه، جزء طبيعي ومتوقع. داّل لدى العامة على التبعية
األيقونة في كل منهما . التبعية في الدين الجديد مفتعلة مفروضة بالقوة والقسر واإلكراه

الجديد وهي في الدين . هي عند المؤمن التقليدي صورة توضع على الجسد. أشياء رمزية
يمارسها . الى األيقونة هناك طقوس يمارسها المؤمنون في هياكل العبادة. تمثال أو نصب

كل منهم يعتقد أن مقدسه ال يُمّس، وإذا وجهت إليه نقداً . التابعون في مهرجانات العبادة
طقوس دين الطاغية المبتدع . فإنك تهين الدين المعتمد أو الوطن والدولة والشعور القومي

ال يراقبها كهنة يفتقرون الى أجهزة القمع، بل يراقبها أجهزة المخابرات . ىأقس
 .والبيروقراطية

 
هو . الطاغية موجود بذاته ولذاته. عبادة الفرد في دين الطاغية تتشبّه بالدين الموروث

بإدعائه . ال يقّر بوجودهم إال كي يخضعوا لحكمه. المتسامي والمتعالي، المحتقر للناس
في بلد عربي ما، أو الشبحية في بلد آخر، يدعي القدسية، يضع نفسه فوق األبدية 

عشوائية قراراته، عشوائية . هو الحاكم بأمره. هو مخترع القانون والدستور. المحاسبة
سوف يستقيم أمر المجتمع، بنظره وبنظر حاشيته، . األمر سيان. حكمه تدّمر المجتمع

. ال يعدّ شيئاً بخصوص الراهن سوى الحرب األهلية. عندما يستتّب له األمر في المستقبل
ال يعرف الطاغية أن . صكوك غفران كما في قرون سحيقة. نصيب الناس في الجنة

ً جديداً . ال يهمه ذلك. التاريخ قد تجاوزه أو (يعتقد أنه عن طريق حلفه . هو يخلق تاريخا
ً جديد) تقليده ال هّم إن كان نصف . اً مع هللا أو من ينوب عنه في األرض يخلق مجتمعا

هم أعداد . قواه المتسامية تستطيع اإلتيان بغيرهم. الشعب مهاجرا أو نازحا أو الجئا
هو . ما سيحدث هو ما سوف يقرره الطاغية. فليناقش المجتمع الدولي األمر. وحسب

  . طاغية يحتاج الى شعب وال بد أن يأتي الشعب من مكان ما
  

ال مانع من أهل .  أهل اإلرهاب غير مرغوب ببقائهم.هذا هو عصر الهجرة واإلرهاب
 ً  .الهجرة شرط أن ال يعترضوا إرهابا

 
  ت تشيرـاأليقونا. يُدّل عليه وال يَدُْل على أحد. كونه متسامياً، يعلو الطاغية وال يُعلى عليه

) طبقات(جميع تراتبيات . هو المرجع األعلى للخضوع. هو موضع االهتمام.  إليه
ً المجتمع تخض ً عاديا ً أن يكتسبها لو بقي بشريا هو . ع له وتمنحه قدسية ما كان ممكنا

ً حامالً من القدرات . بحاجة ألن يصبح فوق العادة ً مميزاً عبقريا ألن يصبح استثنائيا
  . التي ال يتمتّع بها غيره) العبقرية(العجائبية 

  
 ما يحفظ سوية هو. من دونه يتهاوى المجتمع ويضيع الناس. هو الضرورة التاريخية

أن تكون في بلده حرب أهلية فذاك سببه غيره من العمالء، والخونة، أو الُمغّرر . المجتمع
ال يعرف المسكين أن ليس في . هو خط االستقامة، غيره خط االعوجاج الالطبيعي. بهم

يعيش على األوهام، لكنه يقرر . الطبيعة خطوط مستقيمة، وأّن ما يبدو كذلك وهم
بل هو نتيجة جيوش عديدة .  يكون القرار حول مسار األمور صادراً عنهال. المصائر

والسيادة ليست مجّرد تحكم وتسّلط، . يتشبث بالسيادة. عالمية واقليمية ومحلية على أرضه
السيادة تعبير عن سلطة كاملة عشوائية . وليست تعبيرا عن موقف حيال القوى الخارجية

. يقصد الطاغية السيادة الكاملة على مجتمعه. أمالكهمفي تملّك رقاب العباد وأموالهم و
ضرورة . هو طريق مستقبله. هو مصدر وجود المجتمع. هو يملك المجتمع وكل ما لديه

لكن الضرورة ما . هو يستعمل الكثير من اإلشارات التاريخية. يفرضها التاريخ بنظره
 . على أرض الوطنصارت كذلك إال بموازين القوى التي قررها وجود جيوش أجنبية

 
. كل تلك أيقونات سلطة طاغية. التماثيل للرهبة، المنشورات للتوعية، الصور للداللة

الحاشية من أجهزة األمن والبيروقراطية مؤتمنة على مراقبة الناس كي يخشعوا 
عندما . لأليقونات ويمروا عبر الطقوس ويعلنوا الخضوع التام برفع قبضات األيدي

عالن الخضوع، وترتفع األصوات بشعارات األبدية، يوقن الطاغية أنه ترتفع القبضات بإ
ليست من . ليس اندماج المريد با على الطريقة الصوفية. أصابه الحال، حال المطلق

يعلن ضرورة ذلك على أنه . تحت الى فوق بل المطلق يلقي سيطرته من فوق الى تحت
 ً األكثر من ذلك، يتساءل .  أنه في حلف معهالحداثة في وجه ظالمية الدين التقليدي، علما

المراقبون، هل كان التطّرف الديني ممكناً لوال االستبداد؟ وهل ان الفرق المتطرفة سوى 
 خريجي السجون، أي خريجي المدارس التي تجنّدوا فيها وتعلموا فنون التطّرف؟

 
امسة وسحب ترشيحه الطاغية فاقد األهلية النفسية والروحية في بلد عربي ترّشح لعهدة خ

ما هذه القدسية غير . اعتقد أن الروح القدس تحميه. بتأثير من المظاهرات الشعبية
من الحاشية التي تعيش على الفساد وتتربّح من خيرات الدولة على حساب “ عصابة”

تحمي الطاغية من . الروح القدس تحمي آخرين من حكام العرب. الفقراء والمعدمين
الشعب حاملو أيقونات الخضوع وممارسو طقوس الوالء وأجهزة . القلق على مصيره

ما عليه إال . األبدية له والوطن له. صادر الزمان وصادر المكان. األمن تراقب ذلك بدقة
ما على الناس إال أن . قدسيته ال يطالها أحد. أن يحكم وما على الناس إال أن يخضعوا

 ً ً بل يأسا كل حكم . هو حر في عشوائيته.  عليهمحكم الضرورة وقع. يتضّرعوا خضوعا
هو صانع الشعب والقانون . عشوائي معناه استعالء الحاكم على القانون وعلى الدستور

 .فليكن. نتيجة ذلك خراب ودمار لألرواح واألمالك. والدستور
 

األيقونات ضرورات السلطة من فوق . القدسية قدر تاريخي
السوية . حكم سويالعمران هو مهمة كل . والخضوع من تحت
اإلعمار . المقدس يحق له ما ال يحق لغيره. تالشت أمام القدسية

وعود تزداد بعداً عن التحقق، وما زالت . صكوك غفران
ال يعرف الطاغية كيف يحّول . الحرب األهلية مشتعلة

لن يحدث ذلك إال برضى . األيقونات االجبارية الى طوعية
كل حاكم على وجه (الشعب الذي يمنح الشرعية للحكام 

 ).األرض
 

. نخاف مما يليها. صرنا نخاف موجات االحتجاج والثورة والدعوات الى إسقاط النظام
 :قال الشاعر

 ألفيت تاليه طغى وتجبرا..…إذا رأيت الموج يسفل بعضه
 

يستخدم التماثيل ومختلف األيقونات كي تحّل . ينقطع التواصل بين الطاغية والمجتمع
يريد أن تحّل الرهبة والخشوع لدى الناس في كل لحظة . مكانه حين ال يكون موجوداً 

  . امـيعرف أن الضغط يجب أن يكون متواصالً، حتى في المن. وكل مكان

  االستبداد
  -  ايقونوغرافيا الطاغية-

 

  
  الفضل شلق

 لبنان
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من أصول . وار والنقاش، ناهيك باالعتراضنوع ال يترك للناس مجاالً للح ة منـهي رهب
ومن أصول السيطرة أن تتحّول الى . السيطرة أن تمنع على الناس كل إمكانات التحرر

  .سيادة تامة على المجتمع تؤدي الى إعادة هندسته إذا لزم األمر
 

 السالح أيقونة أخرى. أهمها السالح بيد البلطجية والشبيحة. أيقونات الرهبة في كل مكان
في لحظة من اللحظات يحّل السالح مكان جميع . لزرع الخوف وتأكيد استسالم الناس

تحل أيقونات . أهلية) أو حروب(تتحّول جميع االحتماالت الى حرب . األيقونات األخرى
ال شيء يزرع الخوف . السالح مكان جميع األيقونات األخرى، أو تكمل وظيفتها

االستبداد من . حاملين السالح لسبب أو من دون سببوالرهبة قدر قدوم عدد من األمنيين 
في الحرب األهلية يتحّول السالح من . طرف الطاغية يلزمه خوف من جهة الرعايا

الحفاظ على السلطة أهم من . ال يتوّرع الطاغية عن استخدام السالح. أيقونة الى أداة قتال
   أي اعتبار آخر

  
  
  
  
  
  
 
 ها، حين يكون تحت الغطاء، متمددافي صباح كل يوم، كان يقول ل: 
 "حبيبتي، ليس عندي، ما أقوله، سوى أني أحبِك " ــ 

  ". لعلك ما تزال " وكانت حين تبتسم بوجهه، تفكر على عجالة ولكن بشيء من القلق 
وحين يختلط النور الفاقع، بالمستقبل العائم، ". ما تزال " وكانت تخاف من حماقة هذه 

  .لبا ما كانت تخاف أن يتسرب المستقبل من بين يديهاغا. يمسها ألم غامض
 

. يبحث عن كلمة لها ذات سعة الحاضر. النور كما كافيتريا وطاولة للقهوة، افتُتَِحْت للتو
ونظرت في . وكان ما يزال يبسط يديه على الغطاء األبيض، لحظة رن جرس البيت

. بره عمن يدق الجرسعينيه، في وقت نظر هو في عينيها، يحثها على الخطى، لتخ
  .وكانت عيناه تؤلمانه، ألن أرق الليل قد أجهده في الرفقة طويال قبل أن ينام أخيرا

 
كل من الرجال الثالثة، كان يفكر على هواه، . لم يَدَعوا شيئا في المنزل، إال وعبثوا فيه

ل حين يدسُّ أحدهم يديه وعينيه داخل المجارير والخزائن وبين طيات المالبس، وخال
مستقبل . كان المستقبل، هنا، قبل أن يقتحموا بيته .األوراق والكتب المنضودة في مكتبته

  .ذو مقدمة وخاتمة، كما كان يعتقد
 

عددٌ من األيام المضغوطة، والبطيئة، الذاهبة للقديم، والباقية 
في جزء منها، بين جدارين تحت الغبار الهادئ، والريح 

 .تخّطى دون حذرالمشمسة، وثمة بعُضها كان ي
رونني أخيرا " ــ  فكَّر، حين أجلسوه في المقعد " هل سيحّرِ

  . وانطلقت السيارة، نحو جهة مجهولة لديه. الخلفي بين رجلين
 

في مثل هذه الساعة نفسها، وأمام أشعة ناعمة، كان يستغرقه تأمل زينة البحر المالح، 
  .حين يرتقي ثمة صخور سوداء، وسطح رملي واسع

 
خاصرتيه، عندها  وحين يبلغ رذاذه وجهه، وأحيانا.  المغتلم، كان يالمس قدميهالماء

يترك مراقبة الباخرة الحجرية، التي منذ األزل، ما تزال تمُخر َعباب البحر، مثل كتلة 
  .ضخمة من الجالتين البارد

 
حين وضعوه أمام كتاب ضخم، رموه على منضدة يجلس محاذاتها، لم يكترث، مع أنه 

قال أحدهم، وكان يجلس أمامه قريبا من . النظر في أول صفحة فتحوها أمام عينيهأجال 
 :المنضدة

 !؟"أهذا أنت " ــ 
 . أحس بالَخشية والقلق اللذين يحسهما حين يرن جرس البيت، ليال على وجه الخصوص

 .توقف عن التحديق في الكتاب، ورفع نظره بوجه محدثه
 ؟"ا هل تتصور، أني ال أعرف من أن" ــ 

  ؟"أهذا أنت . سأسألك للمرة األخيرة" ــ 
 

وكانت على باطن فخذيه، دمامٌل صغيرة َخلَّفها الماُء المالح، مذ ترك . حاول أن يستفهم
خارج الغرفة، ونحو َمساٍم وردية غزيرة بين  تسلََّل بفكره. مجِلَسه أمام السفينة الحجرية

 وضع رأَسه على الوسادة، بعد عودته فخذي زوجته التي تمدَّدْت معه على السرير ساعة
أما في . من البحر، كاشفة عن ساقيها، وكان ما يزال يستمتع بصورة البحر والسفينة

  .الخارج، فقد كان الفضاُء واسعا
 

على مدى أربعين عاما، كان يترك باب رأسه مواربا، خشية أن ينتفض فزعا لحظة يرن 
 بتلك الحرب التي لها وجهُ ميت، وطقم يفكر على الدوام. ويندس الخوف. جرس الباب

 "!ال يحق ألحٍد أن يدفع الناس إلى النهاية : " أسنان رديئة، ونظارة سوداء متسخة
 ؟"هل هذا أنت . لماذا ال تجيب" ــ 

بعد كّلِ معلومة كتبها هو بخط يديه، تأتي شارحة في نهاية . أخذ يقلُِّب أوراَق الكتاب
 .حمرالورقة، ُكتِبَْت باللون األ

 "!عليك أن تتغير " 
وكان يعرف من شكل رسم الكلمات ولون الحبر، أنهم من أصدروا تلك اإلرغامات 

 .المتكررة
عندما . في نهاية الصفحة" # " لكنه استغرب أنهم أشاروا مرتين أو ثالث، بعالمة 

يه على أستفسر من الرجل الجالِس أماَمه، عّما تعنيه تلك اإلشارة، هزَّ الرجُل فاتحا شدق
 : ِوسِعهما 

 ".ــ تلك على ضرورة موافقتنا لما قلته 
ما دفعه أن يقرأ من تلك الصفحات التي وافقوا على ما فيها، وعند تلك الصفحات الثالثة، 

 :توقف قليال
 ".نعم أنا كما آبائي، ولدُت مسلماً " ــ 
 ".نعم أنا ُمختَتَن " ــ 
َس، تأتي من المشرق صباحا، وتذهب بعد كل ال أنُكر أن الشم. نعم أنا كأّيِ بشر" ــ 

 ".مغيب إلى الغرب 
 "عليك أن تتغير"الغريب أن في صفحٍة أتْت فيما بعد، أشاروا بكلمة نابية سبقت جملة 

 :كان ذلك في سؤال عن ديانتي، وطريقة إيماني
ي تلك ه. أنا أفكر قبل أن أؤمن. ليس بالضرورة أن أكون كما كان عليه آبائي وأجدادي" 

 ".حرية الفرد في االختيار 
 . كان عائما، يشعر بأنه يسبح في التعب وإرهاق االسئلة

 :في إحدى المرات، فكر أن يقوَل للرجل، الذي كان يسعُُل بقرف
 .؟"ما شأنكم أن أحب هذا، أو أرفض ذاك " ـــ 

 : جاءه التهديد بلغة قاتمة. وتجاهل السؤال. لكنه حين استغرق بالتفكير
 "! من يحدد الشأن، وكل شأنك، وليس أنت نحن" ــ 

 :أمامه دفعوا ورقةً بيضاء، إال من سؤال واحد في بداية الصفحة
على كل " نعم أنا هو " بعد االطالع على نفسي في الكتاب، أقر وأعترف أنا " ــ 

ل من جهة أو أي  الصفحات، وأنه ليس غيري، من َكتَب كلَّ شيء، دون إكراه أو تدَخُّ
 ".شخص آخر 

باعي  :قال في نفسه ، قبل أن يُذَيَِّل الورقةَ بتوقيعه، وتحت اسمه الرُّ
 ؟"نفسي " ما الضير أن أَوقَع على حقيقة ما قرأته في دفة " ــ 

 :سمع الرجل المسؤول عن التحقيق معه، وكان هو يوقع، يقول
 . "سنُخلي اآلن سبيلك، بشرط واحد. حسنا" ــ 

الفظا هديره من جميع . الذي أجاب بصوت كالرعد. رجلحين دقق النظر بين شدقَّي ال
 :جهاته 

وحين نفكر بزيارتك، سنضغط على زر . شرط، أن ال تتُرَك باَب بيتك مواربا" ــ 
 ".هل فهمت هذا؟ . الجرس، من الخارج

عندها أيقن تماما، بأنهم بحاجة إلى من يسقُُط على ركبتيه، قبل أن يفتح الباب، أعاد تلك 
 : رأسه من جديدالجملة في

ولطالما الشمس . لطالما سألفظ كلمة القرار، من غير لثغة في أي راء. وِلَم الخوف إذا" 
ُل هذه الحقيقة إلى . تأتي دائما من المشرق، وتنتهي دائما في المغيب ال شيء إذا سيحّوِ

ر ما يأتي من الحقائق األخرى . وهم  ؟ "أو يؤّخِ
 قرر أن تكون الرنة بيِّنة، الجرس من جديد،،حين كان يرن " ُحٌر " وعند كلمة 

  اتمام

 
  يعقوب الربيعي

 العراق

 دانةالا
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  ال تعرف أشجارهم و ً ما زال المزارعون السوريون يدّعون أن طائراً أسطوريا

سفوح جبالهم أروع منه حلَّة وال أبهى رونقاً، يصدح، فتُصغي البساتين والغابات بغبطة 
 بخفّة، وترقص رقصتها األزليَّة، للواكف المنهمر، لما يقول، وتُصفّق أوراق األشجار

هل هو نوع من الحساسين الصغيرة الملونة؟ كما َوثَّقه كاتبنا . إنه السَّكران: وتهتف
عاد «السوري المحبوب سعيد حورانيَّة في واحدة من أجمل قصصه التي حملت اسم 

أو هل هو طائر . تجدها منشورة ضمن مجموعته القصصية شتاء قاٍس آخر» الُمدمن
عبادة : المكَّاء؟ كما وثَّقه الصديق الباحث الشاعر الفلسطيني زكريا دمحم في كتابه الجميل

  . إيزيس و أوزيريس في مكة الجاهلية
  

 -رحمه هللا-تقول حكاية طائر سوريَّة السَّكران كما سمعتها من جدي عثمان دحنون
ً بال أرض، حيث رفض أخذ ً مرابعا  حصته أيام التأميم واإلصالح والذي ظلَّ فالحا

ً بأن هذه األرض َمْكس، فهي حرام، في  الزراعي في ستينات القرن العشرين ُمدعيا
    ":ال يدخل صاحب َمْكٍس الجنَّة"الحديث 

ثم , في أوائل أيام الخريف من كّلِ عام يحطُّ طائر السَّكران على شجرة الرمان الحلو
أكبر رماناتها الناضجة، ويروح ينقرها حتى يدور حولها متفحصاً، حتى يختار إحدى 

يسيل دمها، فيمص السائل الحلو اللذيذ، ويظلُّ يُتابع طيرانه ورشفه حتى يفرغ رمانته من 
لُبِّها تماماً، عندئذ يمسك منقاره غصنها فيقصفه، تسقط الرمانة على األرض، يُدحرجها 

ار وبعد حين . إلى وهدة قريبة، ثمَّ يتركها تيبس في الشمس من الزمن تبدأ عملية هذا الخمَّ
المدهشة، ينسى شدوه وينصرف إلى العمل بهّمة، عليه أن يمأل دنان الرمان اليابس 

فإذا تمت مؤونته مع قدوم . بحبات العنب ويختم فمها بالقش والطين، ثمَّ يدفنها في التراب
فاق، في هجرة معتادة الشتاء، ضرب بجناحيه األجواء، مغنياً أغنية الوداع، مختفياً في اآل

تظلُّ ِدنان الرمان مدفونة في األرض، تُخّمر نبيذها على . صوب شمس الجزيرة العربية
  . مهل

  
وتمّر أربعة أشهر قبل أن تهبَّ أول نُسيمات الربيع، فتجد تلك الطيور نفسها محلِّقة في 

 يدفعها الشوق اآلفاق البعيدة من جديد، متجهة صوب منازلها التي لها في القلوب منازل،
 ً وحين تصل بالد الشام، تنزل بثقة ال حدَّ . والحنين فتطير في عصائب يتلو بعضها بعضا

لها إلى ِدنان النبيذ المعتق المطمورة في التراب، تنبش كنزها، وتفتح الختم المرصود، 
 صوب وتمدّ مناقيرها بوجل، وتذوق نبيذها مرة ومرتين، ثمَّ تعّب منه عبَّاً، تدفعها النشوة

  . األشجار، فتصدح البساتين بالغناء من جديد
  

ولكن يا جدي هل حكاية طائر سوريَّة السَّكران حقيقية؟ وهل يُدرك ما : وكنُت أقول
حيث ال قوت في تلك البساتين التي , يطمرها لفصل الربيع, زوادة, يفعله، أم هي خبيئة

فقد , رحمك هللا يا جدي. يهمن ال يعرف العُقاب يشو: تنهض من ُرقادها؟ كان يُعقِّب
  . تعلمت منك الكثير وغاب عني الكثير

لو تأملنا حياة الفالح السوري في أواخر العقد السادس من القرن العشرين من خالل 
شخصية جدي الذي عاش ومات فالحاً مرابعاً، وقد كنُت قريباً منه في تلك األيام قبل سّن 

هذه المساحة من . ه في شتل البندورةالمدرسة أذهب في أول فصل الصيف لمعاونت
الوطن السوري كانت تُنتج دورتين زراعيتين في السنة، دورة بعلية صيفية ودورة 

حيث يُزرع الشعير والقمح والحمُّص والعدس والجلبان، تشرب هذه المحاصيل . شتوية
ا من ماء الشتاء، وتُْحَصد أول فصل الصيف، ثمَّ تُفلح األرض من جديد وتُزرع فيه

  . خضار الصيف
  

يأكل خبزاً . كان الفالح السوري يعيش ويحرص أن ال تتجاوز مطالبه ما يمكن تحقيقه
ً من بقراته وعنزاته الشامية، أو نعاجه العواس، ويأكل  ً ولبنا ً وجبنا من حنطته وسمنا
زيتوناً ودبساً وعسالً إن توفر، ويحرص على مؤونة الشتاء من تين وزبيب وجوز ولوز 

  .  دين وملبن ودبس العنب و يخفي عن أعين الثقالء عرقه ونبيذهوقمر ال
  

 فما الذي تغيَّر هكذا فجأة؟ ماذا حدث بين ليلة وُضحاها؟ كان البلد يتسع لمن يُغني كما 
كيف انقلب المناخ السوري؟ كيف بدأ هذا القحط الذي ضرب مساحة . يتسع لمن يُصلي

 معالمها، أرض مكفهرة مغطاة برماد الوطن سبع سنين عجاف؟ خربت األرض وتغيرت
. »عاد الُمدمن«حين عدُت استفهم الخبر من سعيد حورانية، ومن بقيَّة قصته . المجزرة

بماذا كنَت تفكر يا : وبعد استكمال القراءة، فزعُت، بل قُل شلَّني الرعُب، ورحُت أسأل
 تفعل زرقاء سعيد حين كتبتَك قصتك تلك في خمسينيات القرن العشرين؟ وماذا كانت

  اليمامة في قصتك؟
  

كانت جماعة من ,  تحت شجرة سنديان عمرها مئات السنين تعالت أصوات حاقدة هادرة
أصحاب البساتين ترتجف من الغضب وهي تستمع إلى الطائر السوري يُصلى في 

جاء الصوت , ال بد من نتف ريشه ودق عنقه, نعم عاد المدن من جديد. محراب الكون
ً ضدَّ هذا السكير المعربد الوقح الذي يُفسد علينا , السنديانمن تحت شجر  لنتحد جميعا

إن طريقتنا القديمة في مكافحته أصبحت غير مجدية وها هو يتكاثر حتى , هدوء حياتنا
وصاح . شاب ال تعرف الرحمة إلى قلبه سبيال, وأرى أن يقودنا دم جديد, يكاد يسدُّ اآلفاق

ال : هتفوا, ال معارضة: هتف!  وحدك القادر على افنائهمقُدنا أنتَ , نعم: الجمع بقوة
  . معارضة

  
, بدأ الرعب األكبر, استلت الخناجر من أغمادها, أُخرجت البنادق, وبدأت المجزرة

امتألت األجواء الساكنة بأصوات الرصاص وصيحات , واجتاح البالد طاعون أصفر
  . الموت والحرائق الخانقة تلوين المدىنكَّست األزهار تيجانها بذّلِ تاركة لرائحة. الحقد

  
وأخذت ,  سمعت الغربان وعصائب البوم بهذا الخراب فتوافدت جماعات تتلوى جماعات

لم يبق في البلد سوى جثث سود , حتى إذا طلع النهار. تنعق وتنعب ُممجدة المذبحة
لكن , فناءوبدا أن كل شيء قد انتهى إلى ال, محترقة وأرض مكفهرة مغطاة برماد المجزر

ُسمعت قادمة من بين دخان المجزرة الذي يحجب اآلفاق , وشوشة رقيقة ناعمة, هسهسة
   عاد طائر سورية السَّكران... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طائر سوريَّة 
  السَّكران

 

  عبد الرزاق دحنون
  سورية
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  تؤدي الجاليات المسلمة باوروبا  الثمن غاليا عند كل عملية ارهابية تستهدف بلدا

كان االرهاب االسالمي يستهدف اساسا وبشكل مدان وال اخالقي ارهاب اوروبيا ، فإذا 
الغير وفي عقر داره  ، فان نتائجه المباشرة هي االضرار ايما ضرر بالمصالح المباشرة 
للجاليات المسلمة في اوروبا، حيث تزداد عالقات الريبة والتوجس بين المسلمين باوروبا 

زوعات العنصرية لدى االشعوب  االوروبية  مما يؤثر وتتزايد الن. وباقي االديان االخرى
  .على حياة المسلمين عمليا وحياتيا

 
تجتاح اوروبا منذ عقود من الزمن موجات من االسالموفوبيا ، بقيادة سياسيين معروفين 
ومثقفين مبشرين بالكراهية والعداء لكل ماهو اسالمي خدمة الجندات شخصية ومؤسسية 

ديد تغذي العمليات االرهابية التي تستهدف األوروبيين هذه مختلفة ، ولالسف الش
االجندات الخفية وتعطيها شرعيات الوجود والتكاثر واالنتشار، فتسهل مهمتمها في  
سياسة تخويف الشباب االوروبي  من االسالم والمسلمين   واالخطر من ذلك ان احزاب 

ع استغالل هذه االحداث من اجل يمينية متطرفة مغمورة  واحزاب يسارية متفككة  تستطي
استقطاب الناخبيين األوروبيين المرعوبين من الزحف االسالمي المزعوم على القارة 

  . العجوز
 

امام وضع ازدياد  شعور الكراهية والعنصرية ضد المسلمين ، 
يعاني المسلمين من التمييز في اوساط العمل  بل كثير من 

بية عقود عملهم بسبب المسلمين لم تجدد السلطات االورو
اسمائهم الغير اوروبية  او بسبب التزامهم الديني، كما اكد ذلك 
االتحاد الوطني للنقابات المستقلة  بفرنسا في اكثر من تقرير 

 الى يومنا هذا، والذي اكد انه منذ  2001من احداث سنة  
الحادي  عشر من شتنبر  الى يومنا هذا، تم الطلب  من العديد  

كات المتخصصة  في توفير  موظفي االمن  من الشر
واالستقبال  او النظافة في  المؤسسات  الخاصة والحكومية ان 

  تغير  التركيبة العرقية لفرق العمل التي توفرها، ومن الجهات

 التي طلب منها تغيير التركيبة العرقية  مطارات اوروبا وبعض الشركات التي تنتج 
م المسلمون من العمل  والعيش الكريم بسبب ممارسات اجهزة امنية متطورة، لذلك يحر

    .ارهابية من قوى اسالمية متطرفة ال عالقة لهم بها
  
بعض المنابر االعالمية االوروبية كذلك لم تقصر في تشويه صورة المسلمين و اللجوء .

الى التعميم المخل  بالشروط العلمية  عند اي عملية ارهابية، حيث يتم الخلط بين 
سلمين واإلسالميين المتطرفين ، وهذه الوسائل االعالمية، التي تتلقى معظمها اموالها  الم

من جهات معادية للمسلمين توفر لها اموال االشهار،  تروج لصورة االسالمي االرهابي 
بالفطرة، مما يضر بالمسلمين اكثر عند اي عملية ارهابية ومثال  المجالت والدوريات، 

: ه الحمالت المغرضة بسبق اصرار وترصد، جرائد يمينية مثلالتي تتعاطى مثل هذ
  ... لوبوان ولونوفيل اوبسيرفاتور ولوباريزيان وليكسبريس وماريان  

  
االخطر من هذا وذاك ان  االسالموفوبيا  اصبحت اداة انتخابية  في الحقل السياسي 

اذ السياسات الفرنسي، واصبح اليمين الفرنسي واليسار الفرنسي يتسابقان في اتخ
واالجراءات االحترازية والتمييزية  ضد المسلمين واقتراح قوانين مجحفة ضد الجاليات 
المسلمة  ، فالحزب االشتراكي الفرنسي اليوم والذي يجتاز فترة سياسية صعبة من حيث 
انهيار شعبية الرئيس فرانسو هوالند بسبب سياساته االجتماعية الفاشلة وتماهيه مع 

ين في ميادين العمل وسياسته الخارجية التابعة كليا لالدارة االمريكية  يحاول سياسة اليم
جاهدا استغالل هجمات باريس ونيس من اجل الضغط على المسلمين وربح شرعية 

  .جديدة من ناخبي اليمين ويسار الوسط في االنتخابات التشريعية في السنة المقبلة
 

ير فرنسي مختص في الشؤون السياسية  انهيار شعبية الرئيس الفرنسي دفعت  خب
 الى توصيف وضع الحزب االشتراكي الفرنسي REMI LEFEBVREالفرنسية 

، في مقاله المهم بجريدة L’autodestruction du parti socialisteبالتدمير الذاتي 
 ، الحزب االشتراكي وقيادييه في مواجهة تراجعهم 2016لوموند ديبلوماتيك عدد يوليوز 

ي الواضح يلجؤون الى االضرار بصورة المسلمين من اجل منافسة اليمين السياس
الفرنسي في ذلك ،بغية ترميم صورة حزبهم امام الفرنسيين  المصدومين  من االرهاب 

لكن لحسن الحظ . االسالمي المتواتر والذي ضرب مواقع عدة في فرنسا واوروبا
 ان ثمة نخبة فرنسية واوروبية المسلمين والجاليات االخرى المضطهدة والمقموعة ،

ماتزال صامدة في الدفاع عن مبادئ الجمهورية الفرنسية باخالص وتجرد ، فقد نشأت 
 الذين يعارضون اي -واقتصر في هذا المجال على ذكر بعض  الفرنسين-نخبة اوروبية 

 serge,عنصرية وتمييز ضد المسلمين وغيرهم وأدوا الثمن غاليا من اجل ذلك، مثل 
halimi ,Dominique Vidal  وjacob cohen و alain soral و alain gresh  

والالئحة طويلة جدا من المفكرين المتنورين الذين يدعون الى التفكير العقالني النقدي في 
التناول االعالمي للظواهر االجتماعية والسياسية التي تعرفها اوروبا، بدون التهافت في  

  .سالمية وبدون مجاملتها كذلكالصاق التهم بالجاليات اال
  

لكن هذه النخبة السياسية واالعالمية المدافعة عن التعايش السلمي بين جميع المكونات 
الدينية في اوروبا تعاني من التهميش واالقصاء االعالمي والسياسي ، في وقت تفتح فيه 

الديني، وسائل االعالم امام النخب المعادية للتعايش والمفضلة للصراع الحضاري و
خدمة الجندات من الصعب ضبطها دائما ، نذكر على سبيل المثال نخبة من المفكرين 
واالعالميين الفرنسيين الذين فتحت لهم ابواب االعالم على مصراعيه، ويساهمون بشكل 

 jean daniel , alain: كبير في تشكيل الراي العام الفرنسي واالوروبي عموما 
finkielkraut,jean francois revel,jacques julliard, bernard henri levy ; 

michel houellebecq;  والالئحة طويلة من المفكريين واالعالميين والكتاب الذين
من اجل القضاء على التواجد االسالمي بأوروبا، حفاظا ،على الهوية "  يناضلون"

لجاليات المسلمة العلمانية الصافية الوروبا ،ويستثمرون في تخويف األوروبيين من ا
  . وخطرها على مستقبل اوروبا

 
هذا التناقض الكبير بين فتح الباب والمال امام نخبة معادية للتعايش السلمي بين الجاليات 
وبين الشعوب االوروبية ونخبة اخرى مناهضة للعنصرية والممارسات التمييزية  ، دفع 

من انهيار الثقافة الملتزمة بحقوق عدد كبير من المثقفين الفرنسيين الى دق جرس االنذار 
االنسان  بفرنسا ، وانتشار الثقافة المزيفة كما افاض  في سرد ذلك بحجج مختلفة ، 

 : Les intellectuels faussaires :السياسي الفرنسي  باسكال بونيفاس في كتابه القيم 
Le triomphe médiatique des experts en mensonge   

محنة 
المسلمين مع 

اإلرهاب 
اإلسالمي 

 بأوروبا

  
  انغري بوبكر

  املغرب
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  كأن بين اإلسرائيليين وشجر الزيتون ثأٌر قديٌم، وعداوةٌ مستحكمةٌ، وكرهٌ دفيٌن ال

ينسى، وحقدٌ كبيٌر ال ينتهي، يحملونه معهم كعقيدةٍ من األجداد، ويورثونه من بعدهم 
ً كانت منابتهم ومواطنهم األصلية  ً أيا يزعجهم كإيماٍن لألوالد واألحفاد، فتراهم جميعا

وجوده، ويغيظهم صموده، ويربكهم في األرض ثباتُه وفي السماء علياؤه، وعبر الزمان 
بقاؤه، فيتمنون زواله ومن األرض اجتثاثه، رغم أن شجرته قد ترقى إلى حد القداسة لما 
لها من مكانٍة عظيمٍة، وتقديٍر عاٍل، ولما تلقاه من حرٍص وعنايٍة ورعايٍة كبيرة، وكأنه 

هتمام الفلسطينيين بها، وعنايتهم الكبيرة بشجرتها، إذ أنهم يتفاخرون بينهم بعدد يغيظهم ا
أشجار الزيتون التي يملكون، وبحجم إنتاجها وكمية الزيت الذي تعصره ونوعيته، وفي 
هذه المجاالت يتنافسون ويتسابقون، حيث يجرمون قطعها، ويحرمون بيعها، ويعاقبون 

  . األذى بهامن يتسبب في إتالفها أو يلحق
  

تصب سلطات االحتالل اإلسرائيلي جام غضبها بحقٍد شديٍد على شجرة الزيتون 
وأصحابها، وتتعامل معهما بغٍل وكرٍه باٍد ال يخفى على أحد، فهي تمنع مالك األرض 
وأصحاب شجر الزيتون من االهتمام به ورعايته، وتتعمد أن تحاصر البساتين والحقول، 

خولها أو االقتراب منها، وال تأذن لهم بتنظيفها وإزالة الفضالت وال تسمح ألصحابها بد
منها، أو تقليم األشجار وريها، وقص التالف من أغصانها، أو صيانة أسوارها وإعادة 
تسوية حجارتها التي تحميها وتحصنها، وترصعها وتزينها كأنها قالدةٌ تطوق جيدها، 

 على أهلها، فال يدخلون إليها إال حتى باتت الحقول محرمة على أصحابها، وممنوعة
بموافقاٍت أمنية، وأذوناٍت عسكريٍة مسبقٍة، يتم فيها تحديد أسماء من يسمح لهم بالدخول 

  .إليها والوقت الممنوح لهم بالبقاء فيها
  

أما شجرة الزيتون نفسها فهي محل الغضب وموضع التخريب والتدمير واإلفساد، وهي 
 تتعمد سلطات االحتالل تجريف األراضي الزراعية الغنية المقصودة بذاتها وعينها، إذ

بشجرة الزيتون المثمرة، بحججٍ كثيرةٍ وعديدةٍ، كبناء معسكراٍت للجيش أو شق طرق 
سريعة أو شوارع فرعية لخدمة المستوطنات، أو تقوم السلطات العسكرية بأوامر من 

ة بمصادرة حقول مجلس المستوطنات وموافقة وزير الحرب أو وزير البنى التحي
الزيتون لبناء مستوطناٍت جديدةٍ أو توسيع القديم والقائم منها، أو يقوم المستوطنون 
بحرقها وجذوعها أو خلعها من جذورها، ويغير عليها شبانهم ليالً أو نهاراً، وأحياناً في 
ظل رعاية وحماية جنود االحتالل، الذين يرقبون اعتداءات مستوطنيهم وال يحاولون 

هم أو صدهم، فيخربون ما استطاعوا منها، ويكسرون أغصانها، ويتلفون ثمارها، منع
  .وإن استطاعوا حرقها فهو أكثر ما يحبون ويفضلون

  
يعتقد اإلسرائيليون أن الفلسطينيين يرتبطون كثيراً بأرضهم المزروعة، ومساكنهم 

 أيقوناٍت مقدسةً، المبنية، وبيوتهم القائمة ومنازلهم العامرة، وهذه كلها تشكل عندهم

تربطهم بأرضهم، وتشدهم إليها وإن غابوا عنها، وتعيدهم إليها وإن طردوا منها أو 
أجبروا على الخروج منها بالقوة، ولهذا فإن خلع أشجارهم، وتخريب زروعهم، وحرق 
محاصيلهم، وهدم بيوتهم يضعف ارتباطهم بأرضهم، ويزعزع انتماءهم إليها، ويدفعهم 

البحث عن بديٍل سواها، ولهذا فإن زراعة شجر الزيتون في فلسطين للتخلي عنها و
صمودٌ، والحفاظ على بقائه ثباٌت، والحيلولة دون اقتالعه مقاومة، واإلكثار منه غلبةٌ 

  .وحشدٌ 
  

أو " كيبور"لكن المصيبة الكبرى أن موسم الزيتون في فلسطين كلها يصادف عيد اليهود 
ل أيام السنة العبرية، ومن أهم أعيادهم القومية والدينية يوم الغفران، الذي يعتبر من أو

على اإلطالق، وفيه تقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإغالق المناطق الفلسطينية كلها، 
ً محكماً وطويالً عليها، وتمنع المزارعين من االطمئنان على  وتفرض طوقاً عسكريا

 قطاف الزيتون، حيث اعتاد أشجارهم، وهم يعلمون أن هذه األيام هي قمة أيام
الفلسطينيون على قطافه بعد أول سقوٍط لألمطار في بدايات الثلث الثاني من شهر 

، وفيه "كيبور"تشرين أول من كل عام، حيث يصادف احتفاالت اليهود بيوم /أكتوبر
تضيق سلطات االحتالل على الفلسطينيين في هذه األيام، وهي تعلم مدى أنها أيام عصيبة 

ة، وأن المزارعين ينتظرونها بفارغ الصبر مرةً كل عاٍم، إذ أنها تعتبر يوم ومهم
حصادهم وغلتهم، التي عليها يعيشون، فهي مصدر دخلهم األساس وسبيل رزقهم 

  .الموروث
  

وفي المقابل فإنها تهيئ لمستوطنيها كل سبل الراحة واالستمتاع بأيام العيد المقدسة، 
 وتضمن لهم السالمة واألمن من خالل العديد من وتوفر لهم األجواء المناسبة،

ً على التضييق على الفلسطينيين  اإلجراءات االحترازية التي تتخذها، والتي تقوم أساسا
وإغالق مناطقهم، وكأنهم يريدون أن يكون عيدهم الذي يقدسونه لعنةً على زيتوننا 

  ت الذيـه، في الوقـبساتيناً وحصاراً لحقوله ونـوأشجاره، وعذاباً ألصحابه ومالكه، وسج
   كان موسمه عند الفلسطينيين أيام عيٍد وفرحٍ، فيه يعطلون عن الدراسة، وال يذهبون إلى

 وظائفهم الرسمية، وإنما يتجهون جميعاً صغاراً وكباراً، 
ورجاالً وأطفاالً ونساًء، إلى الحقول لجني قطافه وجمع ثماره، 

مالٍت تطوعية من طالب وغالباً تنظم المؤسسات الفلسطينية ح
وطالبات الجامعات الفلسطينية، الذين ينسقون فيما بينهم 
لمساعدة المزارعين في جمع زيتونهم في مواسمه، وكثيراً ما 
كان يلتحق بهم عددٌ من المتطوعين والمتطوعات األجانب، 
الذين يصادف وجودهم في فلسطين، أو الذين يأتون خصوصاً 

  .شاركة في قطفه وجمعهفي موسم جني الزيتون للم
  

يدرك اإلسرائيليون أن الفلسطينيين ينغرسون في أرضهم كشجر الزيتون في حقولهم، 
وأن جذورهم عميقة ومتشعبةً في عمق األرض وسطحها كجذوره، وأن بقاءهم في هذه 

م القيامة، رمزاً لهم األرض هو من بقاء الزيتون والزعتر، الذي كان وسيبقى إلى يو
وشعاراً يدل عليهم، وآيةً خالدةً في كتاب هللا تتلى، ولهذا فإنهم يحاربون الفلسطينيين في 
شجرهم الباقي ورمزهم القديم، ظانين أنهم إن اقتلعوا شجر الزيتون من تربته فإنهم 
يقتلون الفلسطيني من أرضه، ويفصلونه عن إرثه ومعتقده، ويسهل عليهم طرده من 
بالده، واجتثاثه منها، ولكنهم واهمون بذلك إن ظنوا، وفاشلون في زعمهم إن حاولوا، إذ 
مهما اعتدوا وقتلوا، وخلعوا وحرقوا، واجتثوا وخربوا، فسنبقى نحن وأشجارنا في 
أرضنا مزروعين، وفيها إلى يوم القيامة ثابتين، نحيا ونموت فيها، وفي تربتها ندفن 

   ومنها يوم القيامة نبعث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العدو يكره 
الزيتون ويفسد 

  مواسمه

  
  مصطفى اللداوي. د

 فلسطني
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 فاللغة هي ليست وسيلة تعبير فقط بل هي بوابة , يقال ان لغز البشر يكمن في لغاتهم

وحين خلق هللا ادم خلقه بكلمة منه نفخها همسا في .. الروح نعبر من خاللها عن أنفسنا 
 .الطين فتشكل انسان

 
دما اراد التعبير عنها خلق ابتدأ االنسان يدرك حواسه ويتعرف على مكنوناته وعن

) فعلم ادم االسماء كلها (االشارات والتعابير واستعان بالرسم وشيء فشيء انطلق لسانه 
اي اللغات ففتحت ابوابه المغلقة فعبر عن نفسه وتواصل مع االخر بعدد كبير من 

  ) .اللغة (الكلمات واللهجات التي أدرجت فيما بعد تحت ما يسمى 
 

تفرعت اللغات من كل حدر وصوب , لعالم ووجود الماليين من البشروالتساع مساحة ا
بعضها , في كافة االتجاهات ليضم العالم ماليين اللغات استخدمت على مر االزمان

اندثرت مع شعوبها ومنها ما نزال نستخدمها الى يومنا هذا بغض النظر عن إعداد 
  .المتحدثين بها زاد ام نقص 

 
  
 

ن خالل سفر التكوين عن أن الناس جميعا كانوا يتحدثون بلغة تتحدث اسطورة بابل م
وتجمع الناس في بابل لبناء مدينة وبرج عاِل ومرتفع يصل الى السماء من , واحدة 

,  ولكي يصبحوا مشهورين–بدال من تمجيد االله , الحجارة الصلبة لتمجيد انجازاتهم
بعضهم البعض ومساعدة انفسهم والظهار قدرتهم البشرية وانهم قادرون على العيش مع 

  .بعيدا عن قدرة االله 
 

وعندما علم االله بمخططاتهم وتبين من ان تحدثهم بنفس اللغة يساعدهم على تحقيق ما 
أنزل عليهم عقابه وجعلهم يتحدثون بلغات مختلفة مما اثار اللغط وسوء الفهم , يريدون 

 ).بابل (ولهذا سميت باسم , واثار بلبلة بين الناس 
 
  
 

وتم االعالن , باليوم العالمي للغة االم , فبراير من كل عام /  شباط 21يحتفل العالم في 
لتسليط الضوء على اهمية , 1999عن هذا اليوم في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو عام 

وبالرغم من انعقاد , اللغة االم وضرورة الحفاظ على التنوع اللغوي والثقافي للبشرية
 والندوات من اجل الحفاظ على اللغة اال ان النتائج دون الحد االدنى من المؤتمرات

 . لغة محلية سنويا 25الطموحات فما زال التراث االنساني العالمي يخسر ما يقارب 
 
  
 

ال انتصار لنا على العدو اال بالعودة الى ثقافتنا " يقول قائد المقاومة الفيتنامية هوشي منه 
حافظوا على صفاء لغتكم حفاظكم على عيونكم حذار من ان  ... القومية ولغتنا االم

  " . تضعوا كلمة اجنبية في مكان بإمكانكم ان تضعوا فيه كلمة فيتامية 
 

مثل ما يتعرض البشر الى اإلبادة يوميا تتعرض اللغات لذات االبادة فقد انقرضت الكثير 
كما ان , سات الصهر القوميوسيا, من اللغات جراء الحروب وعمليات االبادة الجماعية

فمثال اعصار تسونامي , تعتبر من اسباب اندثار اللغات وانحسارها , الكوارث الطبيعية 
كما ان الهجرات , لة في اندونيسيا وتايالند والهند الى ابادة قبائل كام2004الرهيب عام 

دي الى القسرية وسيادة اللغات الكبرى او الرئيسية يؤثر على اللغات المحلية ويؤ
 .انحسارها وقله استخدامها وبالتالي تالشيها 

 
  
 

يستند العالم اليوم الى عدد من اللغات التي تعتبر هي االكثر تداوال وانتشارا في العالم 
  .في رأس القائمة تتبعها االسبانية واالنجليزية والعربية ) الصينية (تأتي الماندرين 

 
ولكنها , والتي تعتبر اللغة الرسمية لدولة الفاتيكان, نيةفيما تأتي اشهر اللغات الميتة اللالتي
  . ميتة في تواجدها في الحياة الطبيعية

  
واستمرت على هذه الحال , كانت اللغة الالتينية لغة الدولة الرومانية وما تحتها من بقاع

حتى سقطت االمبراطورية الرومانية وتفرقت فتعززت اللهجات المختلفة لتحل محل 
  .ئا فشيئا لتموت اخيرا في القرن السادس عشر اللغة شي

 
 قبل الميالد 24اما بالنسبة للشرق االوسط فكانت اللغة االكدية هي لغة الشرق منذ القرن 

) تشبتشا (في حين كانت اللغة المنتشرة في كولومبيا تسمى ب .  قبل الميالد9حتى القرن 
سبان على يد خيمي سدي كويسادا وقد لحقت سابقاتها في االختفاء على ايدي الغزاة اال

 .وتستمر سلسلة اللغات التي اندثر على مر العصور. م 1536عام 
 
  
 

ر سفبعد ما انح, ت بالفرصة إلعادة إحيائها هي اللغة العبريةظيومن اللغات التي ح
وقد تكون اللغة العبرية الحالية ال تشبه , استخدامها على مر العصور أعيد استخدامها

  اال ان اعيد بنائها على أصولها القديمة ... ديمة اللغة الق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )بابل (أساطري االولني 

  للغةاليوم العاملي 

  االنتصار باللغة

  لغات ميتة

  أعيدت إحيائها

 اندثار لغة االم
 

  رشا اخلفاجي
  العراق
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  خسوف "يعود الكاتب باسم َخْندقجي بروايته األخيرة
إلى التاريخ ) 2019دار اآلداب، : بيروت" (بدر الدين

والرواية التاريخية، ليثير بذلك أكثر من سؤال في الجدلية 
األزلية بين التاريخ واألدب بصفة عامة، واالدب الفلسطيني 

هل نجح الكاتب في طرح جديد فيما يخص . بصفة خاصة
 –لرواية التاريخية عموما؟ وهل يمكن النتمائه القومي ا

الفلسطيني أن يشّكل استثناء في تناول التاريخ كمادة 
روائية؟ هذه األسئلة وغيرها تفرضها الرواية، بتقديري، 

نسعى في هذه الورقة إلى . على القارئ الناقد بصفة خاصة
اإلجابة من خالل قراءة عامة نقدية، تقف عند األسئلة 

  .لسابقة وتتجاوزها بقدر ما يسمح به النصّ ا
  

أجمعت الدراسات النقدية التي تناولت الرواية التاريخية 
. على مفاهيم وشروط قبلية يشترط تحققها عند كتابتها

السردي –، التناول الروائي "الخام"كالمادة التاريخية 
  .  )1(المختلف للمادة التاريخية، وإسقاطاتها على الواقع

  
رواية تاريخية بامتياز تمتح من " خسوف بدر الدين"رواية 

وبذلك .   النواة–التاريخ، بل وتتخذ منه مادتها األساسية 
تؤكد هذه الرواية شروطا أخرى تفرضها الرواية التاريخية 

  :ومنها على سيبل المثال ال الحصر. منها وغير التاريخية
   
 التي يقوم مبدأ الحوارية، الذي يعدّ من أهم األسس الفنية. أ

ونعني بذلك قدرة النّص على . عليها العمل األدبي عامة
تحقيق الحوارية مع القارئ كطرف هام في سيرورة تحقق 

فالرواية التاريخية تهيئ القارئ ليعاين . النص األدبي
التاريخ بأحداثه الحقيقية بقالب روائي سردي، كأنه بذلك 

فاصيلها، أو شاهد على حقبة تاريخية ما كان له أن يعيش ت
أن يتخيلها بسياقها التاريخي المجرد والجاف في كثير من 

هذا من شأنه أن يحفّز القارئ ويستفّزه، فيسعى . الحاالت
إلى تحديد العالقة المفترضة بين التاريخ المستحضر 

  . والواقع المعيش
  

التغييرات الجذرية الهامة التي أجراها خندقجي على 
در الدين، تحقق شرطي شخصية الرواية المركزية ب

يجعل الكاتب من بدر . التحفيز واالستفزاز عند القارئ
الدين عالّمة وقطب من أقطاب الصوفية في عصره، 

بالمقابل . ويمّكنه من استكشاف اآلتي" النور"يطاوعه 
تتباين المراجع التاريخية في موقفها من شخصية بدر الدين 

عقيبه التاريخي في وحقيقته، وهذا ما يشير إليه الكاتب في ت
ال شك أن التباين المذكور ). 325-321:ص(نهاية الرواية 

الكاتب " تصّرف"في المرجعيات التاريخية من ناحية، و 
شخصية بدر الدين، من ناحية ثانية، استفّز القارئ وحفّزه 
لمعرفة كنه هذا التباين ومسّوغه األدبي، أي إسقاطاته 

عينيه سؤاال هاّما المحتملة على الواقع، وليضع نصب 
لماذا تصّرف الكاتب بشخيصة بدر الدين على هذا : ملّحا

النحو؟ وعندها بالضبط يتحقق االستفزاز المطلوب، 
  .ويصبح القارئ شريكا فاعال وفعّاال

  
هذا الكاتب مطالب بمجهود . كاتب الرواية التاريخية. ب 

إضافي قد ال يحتاجه في كتابة الرواية العادية، وهو 
ماس في التاريخ انغماسا يمكنه من اإلحاطة بكّل االنغ

هذا . التفاصيل وأدقها في الحقبة التاريخية المقصودة
  .  االنغماس ينسحب على أكثر من مستوى ورافد

  
  

الواقع 
براوية 
  التاريخ

  خسوف بدر الدين نموذجا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بالفضاء يبدأ بقراءة الجغرافيا والتاريخ المجّرد لإلحاطة. 1
. والزمان، كركيزتين هامتين يقوم عليهما الروائي عموما

وقد أجاد الكاتب في هذا الرافد من روافد االنغماس في 
التاريخ، ونجح في بناء الفضاء والزمان الروائيين بقراءة 

زّود كّل من الفضاء والزمان، بفضل . مستفيضة للتاريخ
لماضي هذا االنغماس، تفاصيل قادرة على استحضار ا

  . البعيد في حاضر القارئ المتشوق لمشاهدته
  
يمّر بعدها عبر المضمون أو الفكر الذي تعالجه الحقبة . 2

التاريخية المذكورة والشخصية المركزية الفاعلة فيها على 
وهو الفكر الصوفي الذي يزخر به التاريخ . حدّ سواء

ر العربي واإلسالمي، ذلك الفكر الذي أثار وال يزال الكثي
لم يكن اختيار . الكثير من النقاش الفلسفي والعلمي

الفكر الخاص بهذه المرحلة اعتباطيا من قبل / المضمون 
خبر خندقجي بحّس الكاتب قدرة هذا المضمون . الكاتب

على توفير مناخ من النقاش المركب والجدل الفلسفي إلى 
أبعد الحدود، األمر الذي يثري الجانب الثقافي الفكري 

يالحظ القارئ أّن الكاتب قرأ .  ويعّزز قيمته بالتاليللنص،
الصوفية وتعمق في فلسفتها، وعاين مراجعها األساسية 
مراجعة متأنية، وإال لما كان له أن يوفّق في بناء شخصية 
بدر الدين على هذا النحو المرّكب، فشخصية بدر الدين في 

ر من هذه الحالة كانت انعكاسا عمليا لفكر يقوم على الكثي
التناقضات والمفاهيم المركبة، والمغاليق الفلسفية التي 

بدر الدين في . تستدعي إلماما كافيا لتبسيطها على هذا النحو
حركاته وسكناته، وتصريحاته وصمته جّسد هذا الفكر 

  .المرّكب واإلشكالي
  
ما يؤّكد انغماس الكاتب في هذا الفكر وإلمامه به، إلى  

والعالقة بين . شخصية، هي اللغةجانب الدقة في بناء ال
واللغة في هذه الحالة مؤكدة وحتمية، ) الفكر(المضمون 

. واألول يفرض على الثانية مستوى معينا يليق به هو األول
الكاتب مطالب في هذا الجانب أن يمتح من قاموس خاص 

ال تسعفه اللغة السردية العادية والمألوفة، بل تلك . محدّد
ينعكس األمر جليا . كر، تتميّز به وتميّزهالتي تخّص هذا الف

في األلفاظ الصوفية في النص، إلى جانب المصطلحات 
كما يشعر القارئ أن . التي خّصت هذا الفكر دون غيره

 –إلى الماضي " إعادته"اللغة تغدو عامال مباشرا في 
ما كان للكاتب أن ينجح في . التاريخ المستحضر في الرواية

فة خاصة لوال خوضه في أعماق هذا ملكة هذه اللغة بص
على العموم نقول إّن خندقجي رّسخ، في النقاط التي . الفكر

ناقشناها سابقا، ما هو متبع في بناء الرواية التاريخية، 
محافظا بذلك على شروط قبلية لهذه النوع من الكتابة 
الروائية، ولم يحد عن المبادئ التي حدّدها السلف في هذا 

افع التقليد بقدر ما هو بدافع الضرورة الفنية الباب، ليس بد
فهل تكون رواية . الملزمة لهذا النوع من الروايات

امتدادا للرواية التاريخية العربية، " خسوف بدر الدين"
محافظة على معمارها الفني، ودون أن تساهم بجديد في 

   هذا الباب؟
  

 لم يغب، بتقديري، الطرح الجديد في هذه الرواية بالرغم
من التزام الكاتب الواضح بقواعد كتابة الرواية التاريخية 

تمثل هذا الطرح عندي بمبدأ اإلسقاط على الواقع . وأسسها
أو عالقة النّص بالواقع، وهو ما يعد ركيزة من ركائز 

كان فصل . الرواية التاريخية التي جئنا على تفصيلها سابقا

 
  فياض هييب. د

  فلسطني
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الطرح الجديد مبدأ اإلسقاط عن المبادئ السابقة إشارة إلى 
اهتم الكاتب أن يجعل من . الذي نقصده في هذا النصّ 

مخالفا مغايرا لما هو ) اإلسقاط(مضمون المبدأ المعهود 
  . سائد ومتبع في الرواية التاريخية عادة

  
إذا كانت الرواية التاريخية، كما تؤكد ذلك المراجع 
والدراسات المختلفة، تسعى من وراء تصوير التاريخ إلى 

 رؤية مختلفة للواقع المعيش، وموقف رافض على طرح
كما يالحظ، على سبيل المثال ال الحصر، في (األغلب 

ألليف شافاك، التي تحافظ " قواعد العشق األربعون"رواية 
على مبدأ اإلسقاط التقليدي، فتدعو من خالل الرواية إلى 
الحب الطاهر، النوراني، والصادق الذي يقدّس اإلنسان 

ذلك الحب الذي تفنّن الواقع . انا أوال وأخيرابصفته إنس
خسوف بدر "، فإن كاتب )المّشوه في اخماده بل في اجتثاثه

مغاير ومختلف كجزء من تناول " إسقاط"سعى إلى " الدين
  .  مختلف للرواية التاريخية

االختالف عند خندقجي مردود إلى ميزتين بارزتين تتعالق 
انتماؤه القومي : رورةوتتقاطع الواحدة مع األخرى بالض

  . الفلسطيني، واألسر
  

ماذا يعني أن : تفضي هذه الحقيقة الثنائية إلى سؤال هام
يتناول كاتب فلسطيني أسير التاريخ ليكتب رواية؟ وهل 

مساويا ومشابها بكّل تفاصيله لتناول " التناول"يعتبر هذا 
أي كاتب آخر ال يعيش هذه الحقيقة الثنائية؟ واضح تماما 

 السؤالين السابقين امتداد للسؤال الثاني في مقدمة هذه أنّ 
فعل العودة إلى التاريخ هو فعل رفض في المقام .  الورقة

  .األول، رفض للواقع الراهن بكّل تجلياته
  

ال يبتعد الكاتب عن هذا الواقع كّل هذا البعد، ويغوص 
عميقا في الماضي والتاريخ، إالّ ليضاعف من رفضه 

بقدر ما يكون البعد يكون . المستشري فيهورفض التشويه 
هكذا يطالعنا بدر الدين كشخصية مرّكبة، . الرفض

متناقضة، تجمع في شخصها كّل تناقض ممكن، فهو الفقيه، 
رجل الدين، سّره باتع، وكراماته جليّة، يستشرف المستقبل، 
زاهد في السلطان والملك، ساعيا بدال منهما إلى الحقيقة 

ابل عاشق يموت عشقا، تتمكن منه الهزيمة وبالمق. والنور
بعد مقتل عشيقته الجارية مكنونة، فيهيم على وجهه بين 
الحانات والمواخير، ليعاوده النور مرة أخرى ويبدأ فصل 

وهذا ! بعث جديد يحقق فيه ما يبدو للعارف أمرا مستحيال
يمكن للنقيضين أن : بالضبط ما يسعى خندقجي إلى تأكيده

يمكن للضدين أن يتناغما معا ليحققا معادلة يجتمعا، كما 
انتصار غرائبيّة، كما خاطب في النّص شيخ يمينه طورة 

أيُّ تناقض وتباعد تحشرهما في زاويتك : " نفسه قائال
" لتساوي بين الفقير والغنّي، وبين السيّد والعبد؟ 

فال يقبل الجزم بالطريق أحادي االتجاه، ).  162:ص(
لحقيقة ليس واحدا، هو متعدد بتعدد فالطريق عنده إلى ا

يسعى لفكر متحّرر قادر على تقبل النقيض، . زوايا النظر
ليس معصوبا عن النظر في كّل االتجاهات، فالنظر في كّل 
االتجاهات الممكنة مطلوب ومشروع وضروري، كما هو 

يقول الكاتب . النظر إلى األمام بالضبط ال يزيد وال ينقص
 طريق المسجد أو المعبد أو الكنيسة إنّ : "في نهاية النصّ 

ال يمكن أن نزّج الناس . ليس هو الطريق الوحيد إلى هللا
وأن نسوقهم في الطريق نفسه، ألّن هذا المسعى لن يرشدنا 

إّن الحّق واحد أوحد، وعشق الحّق . إلى اإليمان الخالص
متعدّد الطرائق واألوجه التي تؤدّي في النهاية إلى نور هللا 

هذا التصريح، رغم ). 295: ص" (قاته في نفوسناوإشرا
ما يمكن أن يثيره من نقاش وجدل عنفين، لكنه يتماهى 
تماما مع النزعة األيدولوجية الفكرية للكاتب نفسه، والتي 
حاول أن يرسخها على امتداد النص من خالل شخصية 

يدرك خندقجي ماذا يعني الجمع بين األضداد . بدر الدين
 أكثر جوانب الحياة حساسية وهو الدين، والتناقضات في

لكنّه يعّول على شخصية بدر الدين كثيرا لتعينه على هذه 
المواجهة، فنراه يعّززها بإنجازات خارقة، وانتصارات لم 
تخطر على قلب بشر، ليجعل من المستحيل ممكنا أو 

بذلك يكون اإلسقاط داخليا، موجها . يحاول على أقل تقدير
اآلخر المتوقع، بأسلوب ال يخلو من النقد ال " النحن"إلى 

الذاتي الداخلي للمشروع القومي الفلسطيني، وضرورة 
اتساع الرؤية فيه لتشمل أكثر من االتجاه الواحد والطريق 

كانت الخاصية القومية واالستثناء ! الواحد والحزب الواحد
الفلسطيني عامال مساعدا في طرح مغاير في الرواية 

  . باب اإلسقاط بصفة خاصةالتاريخية، وفي
  

" ميزة"أّما فيما يتعلق بالميزة الثانية في باب اإلسقاط، 
اإلسقاط في هذه الحالة " دفّة"األسر، فإّن الكاتب يحّول 

هنا يلتقي خندقجي الكاتب مع بدرا .  السّجان–نحو الخارج 
لدين الشخصية األدبية في كثير من المواقف، وال نبالغ إن 

وما أحوج الكاتب . قاء حدّ التماهي أحياناقلنا يصل االلت
لم يتوان بدر الدين ! األسير لشخصية كشخصية بدر الدين

عن الخوض في كل مجهول ومستحيل سعيا وراء المعرفة 
كما تجاوز العّالمة القطب كّل الحدود واآلفاق، . والحقيقة

وتنازل عن كّل ما شأنه أن يحيد به عن طريق المعرفة 
 النور الداخلي دليله مّكنه أن يستشرف والحقيقة، فكان

عوالم وفضاءات لم تدسها قدماه، وأبصر حقيقة أزمان لم 
فكيف يمكن أن تتحقق فلسفة األسر وغايته في . يعشها بعد

ظّل هذا الملكوت الروحاني المهول؟ أال يستحيل األسر إلى 
مدعاة للتأمل والتفّكر كشرطين قبليين لالستشراف 

تبدّد حقيقة السجن في الكبت والتقييد، والتبصر؟  هكذا ت
طالما الروح فاعلة، والفكر متيقّظ قادر على االستشراف 

كما تتجاوز هذه القدرة فعل الرفض، ألّن الرفض . والتبصر
فيه إقرار قبلي بوجود، بينما تتيح الرواية التاريخية 
وشخصيتها المركزية بصفة خاصة للكاتب أن يبدّد حقيقة 

 يحقق النص والكاتب معا سخرية مضاعفة هكذا. الموجود
ال تعّزز من المناعة النفسية فحسب، بل تستشرف النصر، 
وتعيش الشخصية واثقة بالخالص، وفي ذلك منتهى النصر 

  .ومنتهى السخرية
  

لم تكن عودة الكاتب باسم خندقجي للتاريخ  في النهاية
ية تقليدية، بل سعى الكاتب إلى تناول مغاير للتاريخ والروا

االنتماء القومي : التاريخية، مستغال ميزتين اثنتين، هما
وتكون . الفلسطيني واألسر، على نحو ما أشرنا سابقا

، بهذا التناول المغاير، قد حققت أكثر "خسوف بدر الدين"
ويحسب لها ولكاتبها . من شرط وحاجة للرواية التاريخية

هذا المجهود الواضح في بناء شخصية مركبة متناقضة 
ال يقول خندقجي، . للتدليل على واقع ال يقّل تركيبا وتناقضا

عندما يمتح من التاريخ، إّن الواقع مّشوه موبوء، نبتعد عنه 
إلى التاريخ لنطرح بديال مرجوا فحسب، بل يحرص كّل 

 الحرص أن تكون العودة ساخرة ناقدة تطهيرية
(catharsis) قادرة على النقد الذاتي الداخلي كالخارجي ،

عودة تسعى إلى تبديد حقيقة السجن . بنفس القدر بالضبط
كممارسة تتجاوز فعل المعارضة، لتكون السخرية فعل 

استشراف يبّشر بالنصر والخالص، أكثر منها فعل 
" خسوف بدر الدين"نقرأ . معارضة وتعزيز نفسي

الضاربة في التاريخ، لنقرأ الحاضر الراهن بصورة مغايرة 
رواية التاريخية، على نحو ما بيّنا لتلك المعهودة في ال

لم يكتب خندقجي نّصا جديدا يضاف إلى مكتبة أدب . سابقا
السجون العربية ورواياتها، بل اهتم أن يبدّد واقع السجن 

يدرك الكاتب أّن . ويتجاوزه إلى المعرفة والحقيقة والنصر
أدب السجون ال يخلو من نزعة بكائيّة مهزومة، يعاين 

ممارسة متواصلة من القهر والتعذيب تعمل ) أدب السجون(
ليل نهار على سحق الذات، وطمس الروح والقدرة على 

كما يدرك الحاجة . التفكير أبعد من باب الزنزانة المحكم
والضرورة إلى ما يواجه ويبدّد هذه الممارسة كشرط 
للثبات أوال، وإلى تبديد واقع السجن لتعزيز الروح المثابرة 

هكذا تكون البطولة، رغم سوداوية الواقع، . اوالمنتصرة ثاني
   أنجع من المرثية لتحقيق ما سبق

---  
. الرواية التاريخية: جورج لوكاتش:  انظر على سبيل المثال ال الحصر.1

  )1986دار الشؤون الثقافية العامة، : بغداد(صالح جواد الكاظم، : ترجمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 يا رب 

 هذا العذاب على األرض ال يُحتمْل،
 :تقول وتلهج في قولها
 لو ان العذاب بسيطٌ 

 وأن المبادئ كانت برخص الدقيق
 لما كنت في هذِه الغربة القاتلةْ 

 وما كنت أنتظر الموت بعض الليالي
 وأنتظر األرض

 يوما تغيّر كل النظام وتثأرْ 
 لعّل الحقيقة تدنو

  أرضناتغير شيئا من الدوران في
 سمعُت بأن الكرة ضاقت بنا
 وان الليالي تغيّر محورها
 ..واليقين بأنّا سنمضي قريبا

 فيا حب
 يا رحمة العاشقين

 أدْر لي بمحور هذا الزمان مكان حبيبي
 دعهُ يكون قريبا

 ودع كل موٍت يكون بحبٍّ 
 وإني ألعرف

 أن اإلله من العاشقين
 من العارفين بأرواحنا

   ؟فهل يمطرنا بالقُبَلْ 
 

 محور األرض

 

  بلقيس محيد حسن
 العراق
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  مقاربةٌ نقديّةٌ في الخطاب الّصوفّي بيَن شخصّيتْين
صوفيّتْين؛ بدر الدّين محمود في رواية خسوف بدر الدّين 
لألديب الفلسطينّي باسم خندقجي، والحّالج في المسرحيّة 
الّشعريّة مأساة الحّالج، للكاتب المصري صالح عبد 

  .الّصبور
  

  :تساؤالت البحث
في بوتقتِِه وِمحرابِِه، أم أن هل وظيفةُ الّصوفّي أن يبقى 

يسعى إلى تحقيِق العدل والمساواة؟ لماذا وّظَف باسم 
خندقجي الّشخصيّةَ التّاريخيّةَ الّصوفيّة بدر الدّين محمود؟ 
هل لوجود باسم خندقجي في المعتقل وثالث مؤبّدات تأثيٌر 
على روايتِه؟ لماذا المقارنةُ بين مأساة بدر الدّين وخسوفِِه 

  ساةِ الحّالج؟مع مأ
  

  :التّصّوف
التّصّوُف اإلسالمّي القويُم هو أن يبلَغ المؤمُن درجةَ 

، الّتي هي أعلى الدّرجات في التّوّجه إلى هللا "اإلحسان"
والّذيَن : (عّز وجّل، والّتي يُشيُر إليها القرآُن الكريُم في قوله

). َمَع الُمحِسنينَ جاهدوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبَُلنَا، وإنَّ هللاَ لَ 
  )69:العنكبوت(
  

  مراحل التّصّوف
وهو اإلذعاُن واالستسالُم، والخضوعُ للدّين عن :  إسالم-1

. طريق القْول الّظاهرّي، والّنطق اللّسانّي، وأداء العبادات
  . واإلسالم يتمثُّل في النّطق بالّشهادتْين والعمل الظاهر

قادُ بالعقل، وهو التّصديُق بالقلب، واالعت:  إيمان-2
واإليمان  .واالطمئناُن في النّفس إلى ِصدق ما يقول اللّسان

  .يتمثُّل في اعتقاِد القلب واطمئناِن الفؤاد
وهو التّوّجهُ الكلّيُّ إلى هللا، والتّعلُّق الدّائُم به، :  إحسان-3

والتّفكيُر الموصوُل في صفاتِِه وآياتِه، والمراقبةُ المستمّرةُ 
ِله، والمشاهدةُ المقيمةُ ألنواِرِه وأضوائِه، لعظمتِِه وَجال

". أن تعبدَ هللاَ كأنَّك تراهُ، فإْن لم تكْن تراه فإنّهُ يراك: "وهو
واإلحساُن يتمثُّل في اليقيِن واإلخالص، وهذا اإلخالُص هو 
لبُّ التّصّوِف وعمادُ أْمِره؛ ولذلك يقول إبراهيم بن أدهم ـ 

ة وزعيٌم ِمن زعمائِهم ـ حيَن وهو إماٌم ِمن أئّمِة الّصوفيّ 
أعلى الدّرجات أن تنقطع إلى : "يصُف طريق التّصّوف

ربّك، وتستأنَس إليه بقلبك وعقِلَك وجميعِ جوارِحك، حتّى 
خ محبّتَهُ في  ال ترجو إال ربَّك، وال تخاُف إال ذنبَك، وتُرّسِ

  ".قلبك، حتّى ال تُْؤثر عليها شيئًا
  

 أصبغَها الكاتُب بخياٍل وّظفَهُ نحن أماَم روايٍة تاريخيٍّة،
إلظهاِر إسقاطاتات على عصرنا، فشخصيّةُ الّصوفّي بدر 
الدّين محمود حقيقيّة، كذلك أصدقاؤه شيخ يمينه طورة 

وعندَ قراءِتنا للّرواية نجدُ . كمال وشيخ يساره مصطفى
روًحا واحدةً تجمُع الّرواية، بمسرحيّة مأساة الحّالج 

عبد الّصبور، وليَس التّشابه للشاعر المصري صالح 
لكْونِها صوفيّة، بل بما تُمثّلُهُ ِمن توظيفات وإسقاطات، وهذا 
ما ستحاول الدّراسة توضيَحهُ من خالل أفكار بدر الدّين 

  .وأهدافه في حياته، وأيًضا عالقته بأصدقائه وفي نهايته
  

  :بدر الّدين محمود والحّالج شخصيّتان تاريخيّتان
مود من العلماء الّصوفيّين، ُعيّن بوظيفِة بدر الدّين مح

 والحسين. قاضي عسكر في جيش موسى أخي الّسلطان دمحم
  مـوفيّين وأكثرهـر الصّ ـد أشهـالم صوفّي، أحــبن الحّالج ع

  
  
رواية قراءة في 

خسوف بدر 
الدّين لألديب 
الفلسطينيّ 

باسم 
  خندقجي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ُولد في البيضاء في فارس عام . إثارة للجدل عبر التّاريخ
  .م، ثَم انتقلت أسرته إلى واسط في العراق857/  هـ244

  
  نهاية واحدة

حوكم بدر الدّين وُحكم عليه باإلعدام، وأعدم في عام 
 دُفنت عظاُمهُ في تربة 1961 وعام ]4.[ في سيرس1420

وقُتل . الّسلطان محمود الثاني الّتي في طريق الدّيوان
م، على يد رجال 922/  هـ309بغداد عام الحّالج في 

الخليفة العبّاسّي المقتدر، على نحٍو بشع، حيُث ُجلدَ وُصلَب 
  .وقُّطعْت ُجثّتُهُ وأحِرقت، وألقَي رفاتُهُ في نهر دجلة

  
اتّهم  بدر الدّين بالّزندقة والتّحريض : أسباب قتلهما واحدة

، بسبب أجمَع علماُء عصر الحّالج  على قتِلهِ . على الحاكم
بينما الّسبب الحقيقّي . (ما نُقَل عنهُ ِمن الكفر والّزندقة

  .)خوفهم من إحداث ثورة، بسبب آرائه في الحاكم العادل
  

  :كالهما اختلفت اآلراء حولهما
ظهَر زمن : ِحجُج أصحاب اآلراء الُمعاِديِة لبدر الدّين

الّسلطان دمحم شخٌص يسّمى بدر الدّين، انتحَل صفةَ علماء 
لدّين اإلسالمّي، بدأ في أزنيق في تركيا يدعو إلى مذهبه ا

الفاسد، فكان يدعو إلى المساواةِ في األموال واألمتعة 
واألديان، وال يُفّرق بين المسلم وغير المسلم في العقيدة، 

واتّهموه بأنّه . فالنّاُس إخوةٌ َمهما اختلفْت عقائدُهم وأديانُهم
ِك العالم، وباعتقاداتي ذاِت إّنني سأثوُر ِمن أجل امتال: قال

اإلشارات الغيبيّة سأقّسُم العالَم، بيَن مريدين بقّوةِ الِعلم وسّرِ 
التّوحيد، وسأبطُل قوانيَن أهل التّقليد وَمذهبهم، وسأحلُّل 

  .باتّساعٍ مشاربي بعض الُمحّرمات
  

. اتّهم بأنّه ادّعى النّبّوة وأنّه هو هللا: آراء معادية للحّالج
  :فقالت. وأمَر زوجةَ ابنه بالّسجود له. أنا هللا: قولفكان ي

  
. إلهٌ في الّسماء وإلهٌ في األرض:  أَويُسجدُ لغيِر هللا؟ فقال

أّن هللا تعالى قد َحلَّ فيه، : أي. كاَن يقوُل بالحلول واالتّحاد
قيل إّن له كالًما يُبطُل به . وصار هو وهللا شيئًا واحدًا

ِه العظام، وهي الّصالة والّزكاة أركاَن اإلسالم، وَمباني
إّن أرواَح األنبياء أعيدت إلى : فكان يقول. والّصيام والحجّ 

أنت نوح، : أجساد أصحابِه وتالمذتِه، فيقوُل ألحِدهم
  .أنت دمحم: أنَت موسى، وآلخر: وآلخر

  
  : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا

  
 ِمْن اْلَمقَاالِت الّتي قُتَِل الحّالج َمْن اْعتَقَدَ َما يَْعتَِقدُهُ الحّالج(

فَإِنَّ اْلُمْسِلِميَن إنّما ; َعلَْيَها، فَُهَو َكافٌِر ُمْرتَدٌّ بِاتِّفَاِق اْلُمْسِلِمينَ 
َقتَلُوهُ َعلَى اْلُحلُوِل َواالتّحاد َونَْحِو ذَِلَك ِمْن َمقَاالِت أَْهِل 

ُ : الّزندقة َواِإلْلَحاِد َكقَْوِلهِ  َّ إلَهٌ فِي الّسماء َوإِلَهٌ : َوقَْوِلهِ . أَنَا 
َوالحّالج َكانَْت لَهُ مخاريُق َوأَْنَواعٌ ِمْن .. فِي األرض

ْحرِ  ْحِر، َولَهُ ُكتٌُب َمْنُسوبَةٌ إلَْيِه فِي الّسِ َوبِاْلُجْملَِة فَال . الّسِ
ِ فِي اْلبََشِر  َّ ِة أَنَّ َمْن قَاَل بُِحلُوِل  َواتّحادِه ِخالَف بَْيِن األُمَّ

فَُهَو َكافٌِر ُمبَاُح : بِِه َوأَنَّ اْلبََشَر َيُكوُن إلًَها َوَهذَا ِمْن اآلِلَهةِ 
  ).2/480(اهـ مجموع الفتاوى )الدَِّم َوَعلَى َهذَا قُتَِل الحّالج

بدر الدّين ظهَر في أيّام هذا الملك : آراٌء ُمناصرة لكليهما
ؤّسَس على شخٌص يدعى بدر الدّين، نشَر مذهبَهُ المُ 

المساواةِ في األمواِل واألمتعة، وهذا المذهُب أشبهُ شيٍء 
تبعَهُ خلٌق كثيٌر ِمن . بآراء بعض اشتراكيّي هذا الوقت

  
  جهينة اخلطيب

 فلسطني
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الُمسلمين والمسيحيّين وغيرهم، ألنّه كان يعتبُر جميَع 
  .األديان سواء وال يفّرق بينهما

  
  :ساهَم في الُمطالبِة في تحقيق العدالة: الحّالج

 الخلفاُء العبّاسيّوَن خطورةَ هذا الّطرح النظرّي أدرك
سياسيّا، وخافوا أن يتحّوَل أصحابُهُ إلى فرقٍة ذاِت تأثير، 
فقمعوا الُمتصّوفة المتمّردين كالحّالج والّشبلي، واتّهموا 

  .الحّالج بالّزندقة تبريًرا لقتله
  

انبهاُر رجال الّسلطة بهما، والّذي أصبَح واحدًا من الّسيوف 
  :الّتي ُوضعت على رقبتيهما

  
وأنت ستقوم بك الدّنيا أيّها الُمقبُل على رؤاك : "بدر الدّين

في زاويتك، لتنتشي بَمن حولك، فهل اكتفيَت بتحلّقهم 
وصل بدر الدّنيا إلى منصٍب . ]1["وتشبُّثِهم األخير بمّرقعتك

  .مرموٍق في الدّولة فأصبح قاضي العسكر
  

لقويّة عندَ بعض النّافذين، بل كانت له أسهمه ا: الحّالج
وُصنّاع القرار داخل البالط العبّاسّي آنذاك، فحسب أحد 
النّصوص، أّن الحّالَج لّما قِدم بغداد، استطاع أن يستغوى 

األهمُّ ِمن ذلك، أّن الّسيّدة شغب أُّم . كثيًرا من الّرؤساء
الخليفة المقتدر كانت متعاطفةً مع الحّالج، لدرجٍة أنّها 

لت مّراٍت عديدةً لمنع أيّة عقوبة ضدّ الحّالج، وقد تدخّ 
تأثيٌر "وصَف البعُض تأثيَر الحّالج على الّسيّدة شغب، بأنّه 

، كما كان نصر القشورى حاجب المقتدر، واحدًا من "طاغٍ 
الّذين اعتقدوا في أفكار الحّالج، وشّكَل مصدَر حمايٍة له 

، "افتُتَِن به"لفتراٍت طويلة، بل إنّه حسب وصف المصادر 
دافع عنه "، و)العبد الصالح(حتّى إنّه كان يسّمي الحّالج 

  ".أشدّ مدافعة، وكان يعتقد فيه أجمل اعتقاد
  

  :مواجهة الموت بشجاعة
عندما َعرَف أّن مصيُرهُ الموَت ال : بدر الدّين محمود

محالة، رفَض االستسالَم والخنوع، وواجهَ مصيَرهُ 
اس الّذين وعدناهم بالنّعيم، لنفرَّ وأتخلّى عن النّ : "بشجاعة

ُمتستّريَن بدمائِهم الّتي ستُهرق بسببنا، ما هذا سوى سبيل 
أنا أتجلّى بنوِر ِعلمي . الذّل والخديعة، أختفي يا صاحبيّ 

  ]2[."ويقيني اإللهي
  

، وذكر الطبري )م922(ُحكم عليه باإلعدام عام : الحّالج
 والّذي توفّي بعد عام المؤّرخ الّشهير الّذي عاصر الحّالج،

عن هذِه ) تاريخ األمم والملوك(فقط ِمن مقتله، في كتابِه 
أخرَج ِمن الحبس، فقُّطعت يداه ورجاله، ثّم "الواقعة، أنّه 

وهذا التّكتَّم كان نتاَج ". ُضرَب عنقه، ثّم أحِرَق بالنّار
  .محاربٍة لكّل مؤلفات أو محدثين، آتوا بالذكر عن التّصّوف

لّما أُتَي بالحسين بن منصور : "هيم بن فاتك قالوعن إبرا
ليُصلَب، رأى الخشبةَ والمساميَر فضحَك كثيًرا حتّى دمعت 

يا أبا : ثّم التفَت إلى القوم فرأى الّشبلي بينهم فقال له. عيناه
افرشها : قال. بلى يا شيخ: فقال. بكر، هل معك سّجادتك

تْين، ففرشها فصلى الحسين بن منصور عليها ركع. لي
فقرأ في األولى فاتحة الكتاب وقوله . وكنُت قريبًا منه

اآلية، وقرأ في " لنَبلَونّكم بشيٍء من الخوِف والجوع"تعالى
" كّل نفس ذائقة الموت"الثانية فاتحة الكتاب وقوله تعالى 

اآلية، فلّما سلم عنها ذكر أشياء لم أحفظها وكان مّما 
ّل جهة، الُمتخلّي من كّل اللّهّم إنّك الُمتجلّي عن ك: حفظته

وقيامي بحقّك . بحّق قياِمك بحقّي، وبحّق قيامي بحقّك. جهة

فإّن قيامي بحقّك ناسوتيّة، وقيامك . يُخالف قيامك بحقّي
وكما أّن ناسوتيّتي ُمستهلكة في الهوتيّتك، . بحقّي الهوتيّة

غير ممازجة إيّاها، فالهوتيّتك ُمستولية على ناسوتّيتي غير 
وبحّق قِدمك على حدثي، وحّق حدثي تحت . لهامماسة 

مالبس قِدمك، أن ترزقني شكر هذه النّعمة الّتي أنعمت بها 
علّي، حيث غيّبت أغياري عّما كشفت لي من مطالع 
وجهك، وحرمت على غيري ما أبحت لي من النّظر في 
مكنونات سّرك، وهؤالء عبادُك قد اجتمعوا لقتلي تعّصبًا 

فاغفر لهم، فإنّك لو كشفَت لهم ما كشفت . يكلدينك وتقّربًا إل
لي، لَما فعلوا ما فعلوا، ولو سترَت عنّي ما سترت عنهم لَما 

فلك الحمد في ما تفعل، ولك الحمد في ما تريد، ثّم . ابتُليت
فتقدّم أبو الحارث الّسيّاف، فلطمه لطمةً . سكت وناجى سًرا

لي ومّزَق ثوبه، فصاَح الّشب. هشم أنفه وساَل الدُّم على شيبه
وغشى على أبي الحسين الواسطي وعلى جماعة من 

وكادت الفتنة تهيُج، ففعل أصحاب . الفقراء المشهورين
  ".الحرس ما فعلوا

  
رؤية مشتركة للمؤلفين من الّرواية من خالل توظيف 

  :التناص التّاريخيّ 
لم يكن . كان يُعاندُ مصيًرا ُكتب عليه: "صراع بدر الدّين

سكنه إحساس بالنضج والعلّو .  مقام أبيه ومصيرهيشأ لنفسه
أسمى من وصيّة أبيه، يتخبّط ما بين موٍت وحياة، وحرٍب 
وسالم، خاَض أعماَق الدّنيا، وخاَض سحَرها وعوالَمها 

تهتّك وشهد خرابه، بعد أن . تاه في نوازع نفسه. الخفيّة
 أن علّمه الحكماء هناك أّن الّساعي للّسمّو بذاته، عليه أّوًال 

  ] 3["يحّط من قدر نفسه وكبريائه، ليُحارَب نفَسهُ بنفِسه
  

لقد واجه صراًعا ذاتيا بين الكلمة والفعل، فهل على 
الّصوفّي االكتفاَء بعالِمِه وزاويتِه، أم عليه اختراقها لينتقَل 

تُعبّر أوجاعُ البلوغ إلى عين عقلك، "إلى مرحلِة الفعل؟ 
وأنت الغريُب الوحيدُ . لعكوالغيُّ فيك أحرَق قلبك وأض

القِلُق الُمبصر، األعمى المتمّردُ الخانُع الّضالُّ المؤمن، 
الُمخطئ التّائب، المعلُّم الجاهل، الفتى الكهل، عبدُ الّشهوة 
وعبدُ التّوبة، اُصرخ، اُصرْخ با عليك وقْل لي ماذا 

  ]4["تريد
  

 قيمةَ لقد عانى بدر الدّين صراًعا، ذاَق الخطيئةَ ليعرفَ 
التّوبة، وقد استقرَّ رأيُهُ رغَم حيرتِه، بأّن على الّصوفّي 
مهّمة الفعل، ولن يكتفي  بشرنقتِِه الّصوفيّه، فيعرُف 
التّصّوف وهو استشهاد من الكاتب لقول لإلمام الّصوفّي 

التّصّوف، أن يُميتََك الحقُّ عنك ويُحييَك به، : الجنيد بقوله
 ويكسو الدّنيا ببياٍض ناصع، يُذهُب الحّق الّذي يُنيُر الوجوهَ 

  ]5[."عن العباد سوادَ الجهل والخنوع
  

من أهم الجمل الّتي جاءت في مسرحية : صراع الحّالج
ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل أو العُْري :" مأساة الحّالج

الفقر هو استغالل لقتل الحب وزرع . والحاجة إلى كسوة
والمسرحيّة هي نقدٌ سياسّي اجتماعّي، وهي ". البغضاء

  .باألحرى مأساةُ صالح عبد الّصبور، مأساة المثقّف
  
   كان يشغل صالح عبد الّصبور والحّالج قبله، هو البحثما

 عن الحّق والعدل واإلصالح الّسياسّي واالجتماعّي، 
وتحويل الكلمة إلى فعل، ومن هنا كمنت مأساته ليس بقتله، 

وقد استدعى . بل في عجزه عن تحويل الكلمة إلى فعل
صالح عبد الّصبور شخصيّة الحّالج، وهي الّشخصيّةُ 

يّة اّلتي سّببت الحيرة لَمن حوله، فبعضهم اعتبره اإلشكال
وقد اختاره صالح عبد . صوفيّا، وبعُضهم اعتبَره زنديقا

الّصبور ألّن زمنَه يُشابه زمنًا عاش فيه صالح عبد 
  . ، زمن الكبت الّسياسّي االجتماعيّ 1964الّصبور 

  
كما أّن الحّالج كان يرى التّصّوف جهادًا متواصال للنفس، 

بتعاد بها عن متع الدّنيا، وتهذيبها بالجوع والّسهر، باال
وتحّمل عذابات مجاهدة أهل الجور، ويبّث روح الثورة 
ضدّ الّظلم والطغيان، وفي هذه الّصفات وجد صالح عبد 
الّصبور ضالته، فتقنّع بقناع الحّالج، والقناعُ هو أسلوٌب 

ص حداثّي في القصيدة العربيّة، يُوّظفه الّشاعر فيتقمّ 
شخصيّة تاريخيّة للتّعبير عن مأساة الواقع العربّي، وعن 
معاناة اإلنسان، فهنا تعبيٌر فنّّي يتجاوُز فيه الّشاعر ذاتيّتَه، 
فيما تتجاوز َمعاني القصيدة محدوديّة زمنها، فيتحدّث 
الّشاعُر عن نفِسِه متجردًا من ذاتيّتِِه بقناع شخصيّة أخرى، 

ذها صالح عبد الّصبور، ليرمز بها فالقناعُ أداةٌ رمزيّة اتّخ
  .إلى كّل مثقّف عربيّ 

  
الحّالج يمثّل البطل المتمّرد الّذي يحاول قول رأيه، ويطرح 
على المجتمع رؤيته، فالحّالج عند صالح عبد الّصبور قد 
رأى الفقر والجوع والفساد في المجتمع، فينكر عزله 

فينزل إلى ، )مثال الزهد الّصوفيّ (الّصوفّي ويخلع الخرقة 
النّاس خالعًا خرقته ليدعوهم إلى هللا ليكونوا مثله أقوياء، 
وقد توقّف صالح عبد الّصبور طويًال أماَم شخصيّة 
الحّالج، وقرأ ما كتبه القدامى والمستشرقون عن هذه 
الّشخصيّة، وآثَر أن َيبعثها من جديد، فيُقدُّمها  في صورة 

، فقدّم لنا بطًال، قضّيتُهُ الثائر الدّينّي والُمصلح االشتراكيّ 
األساسيّة هي محاربةُ الظلم والفقر، الفقر بمعناه الّروحّي 
والمادّّي، ومن هنا فقد رّكز على الجوانب الّتي تجعُل منه 

  . رجًال ربّانيًا يكرهُ الطغيان وينشد العدل
  

إّن الحّالج الّذي أعطاه هللا نوَر المعرفة، يعرُف دْوَرهُ كثائٍر 
وأولى خطوات هذه المعرفة أن يخلََع الخرقة الّتي دينّي، 

تعني تجّردَهُ الّصوفّي من متاع الدّنيا وينزّل إلى النّاس، 
وهو يعي أن الّصوفيّين الّذين يرون إرضاء هللا بشعارهم 

، سيَرْون أنّهم  سيرضونه أكثر بخلعها في سبيل "الخرقة"
مّرد، حينما إّن البطل هنا يبدأ في أولى خطوات التّ . العبادة

يرى في االحتجاب من أعين النّاس احتجابًا عن عين هللا 
وبُعدًا عنه، ولذا يخلُع الخرقة في محبّة النّاس الّذين يُحبّهم 

إن الحّالج حينما يخلع الخرقة، فإنّما يريد . في مرضاة هللا
أن يكون حرا، حتّى ال تكون هذه الّشارة قيدًا على عقله 

 من التّفكير في أسباب امتالء دنيا هللا وعلى لسانه، يمنعه
  .بالفقر والقهر والمهانة

  
إّن مأساة الحّالج الحقيقيّة ليست في استشهاده، أو عجزه 
عن اتّخاذ قراٍر بالهرب من الّسجن، وإنّما مأساته الحقيقيّة 
في عجزه الفادح عن تحويل الكلمة إلى فعل، أي الّصراع 

ا، وبين االستحالة العمليّة بين القضيّة الّضروريّة تاريخي 
لتحقيقها، وعلى صليب هذا الّصراع يتمّزق، حتّى قبَل أن 
يُصلب فعًال عبر شكوكه، فيرى الحّالج أنّه يستحّق الموت 

  . ألنّه باح بعالقته با
  :دالالت مشتركة لعنوان المؤلفين

تم توظيف اسم الّشخصيّة التّاريخيّة بدر : خسوف بدر الدّين
بدأها بكلمة خسوف بحيث وّظف التورية . محمودالدّين 

  .بوجود المعنى الحقيقّي لخسوف القمر والبدر إلى خسوف
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تّم توظيف اسم الّشخصيّة التّاريخيّة الحّالج، : مأساة الحّالج
وتّم توظيف كلمة مأساة بتورية، ففعًال مصير الحّالج شّكل 
 مأساته، ولكن صالح عبد الّصبور أسقط مأساة المثقّف

  .المضطهد عليها
  

ستكون شيخ يميني يا : "عالقة بدر الدّين بصديقه طورة
  ]6["طورة ستكون شيخ يميني

  
طورة رافق صديقه ومعلمه بدر الدّين، وكان من مريديه 

طورة الّذي لم . "وأتباعه، وبقي معه في كّل الّظروف
يبارك ُسنّةً يحفظ عبَرها اسَمه فوق األرض، ما دام بدر لم 

ا، هو الّصديق بصمت والّرفيق بإخالص، والمريد يقتِد به
بَوْجد، تالشى ليصون بدًرا ويتقن تعاليمه ورؤاه، بعيدًا عن 
حياة عاديّة ملؤها الّسعادة واالستقرار، في بيت هانئ برفقة 

كان هّمه بدر ورفقة بدر . زوجة تحفظ نسله بأبناء ِمن بعده
  ]7[."ومذهب بدر، لينصره حتّى الموت، حتّى الفداء

  
إالم تسمو يا : "الحوار الّصوفّي بين بدر الدّين وطورة

"/ إلى الحياة إلى النّور واألمل إلى الحّب والعدل/ صديقي
وضعت / هذا ما ستجده في متون كتبك وحواشيها فقط

الكتب لفهم الحياة وإدراك مصائرنا فيها، ولم توضع في 
 سبيل تعليم طفل، ال يملك من أمره شيئا سوى حظ أبيه

  ]8["وسطوته
  

  :الحوار الّصوفّي بين الحّالج والشبلي
/ كيف أميت النّور بعيني/ لكن يا أخلص أصحابي نبئني

تثاقل كّل صباح، / هذي الشمس المحبوسة في ثنيات األيّام
وتواصل / ومع النّوم الّشفقة/ ثّم تنفض عن عينيها النّوم

فوق الّساحات الخانات / رحلتها الوحشيّة فوق الطرقات
بأصابعها / وتجمع من دنيا محترقة/ المارستانات الحمامات

يجري / صوًرا أشباحا تنسج منها قمصانًا/ الحمراء النّاريّة
/ في كّل مساء تمسح عيني بها/ في لحمتها وسداها الدّم

قل / وتعود إلى الحبس المظلم/ توقظني من سبحات الوجد
وطريقتنا / ال بل حدّقت إلى الّشمس/ لي يا شبلي أأنا أرمد

/ ولذا فأنا أرخي أجفاني في قلبي/ أن ننظر للنّور الباطن
ومالئكة / وأرى في قلبي أشجاًرا وثماًرا/ وأحدّق فيه فأسعد
  ]9["وُمصلّين وأقمارا

  
  :الكشف لدى الّصوفيّين

يعرف الكشف الّصوفّي بأنّه كشف الحجب عن أولياء 
النّاس من الّصوفيّة، فيَرْون ويسمعون ويعلمون ما ال يعلمه 
  .مغيبات، سواء الماضية أو الحاضرة أو المستقبليّة

  
في عمرك المرَهق لم تعتِّق فؤادَك : الكشف لدى بدر الدّين

تلك األصواُت الهاتفةُ الّصاخبةُ الهامسة الباكية، لتُبدي لك 
األصوات الّتي كانت تقودك إلى غياب أدهش من حولك، 

ياب أدهش من حولك وأثار خشيتهم الّتي كانت تقودك إلى غ
أكثر من سبع سنين وفي كّلِ سنة كنت . وأثار خشيتهم منك

تنال من هذه األصوات نبر نورها وحروف ضيائها، لتجمع 
الحرف على الحرف والكلمة على الكلمة والجملة على 
ها وتصدّ، ثّم جاهدت أنت  الجملة، لتُبدي لك األصوات بسّرِ

من أين . همسوغبت أكثر لتُصغي برهافة ووجل إلى ال
ينبعث الهمس؟ من أين أتاك؟ من قلبك من سمائك؟ من 
عقلك من روحك؟ من أين أتاك الهمس فأدماك وسّواك 

ممسوًسا غريبًا ملقى هنا؟ فهل أدركت العبارة يا بدر؟ 
وأنت تقول بسطوع نورك في حلقة العلم، وما أدراك أنّه 
نور وحق مبين؟ هل صدّقت أّن عبارتك سماويّة، وأّن 

ابن : برها وحرفها ولغتها كلّها سماء؟ هل أنت ابن كلتيهمان
  ]10[."الّسماء وابن األرض؟ هل سيرحمك ربّك

  
لم يختار / ال إني أشرح لك:الحّالج: الكشف لدى الحّالج

/ ليفرق فيهم أقباًسا من نوره/ الرحمن شخوصا من خلقه
ويفيضوا نور هللا على / هذا، ليكونوا ميزان الكون المعتـّل

وكما ال ينقـُُص  نور هللا إذا فاض على أهل / قراء القلبف
  .ال ينقص نور الموهوبين إذا ما فاض على الفقراء/ النّعمة

  
غير أّن  هذا األمير غّره ": رؤية بدر الدّين لسياسة البالد"

النّصر، وتغاضى عن التّقوى والّرأفة بالمغلوبين على 
به إال عجزي عن وما أنا من حيرة تلبّستني، ما سب. أمرهم

إفهامه وجذبه أي قيم مذهبنا ومعانيه، إذ إنّني كنت قد 
توّسمت فيه خيًرا وسندًا لنصرة المظلومين، ولكّن العمى 

. أصاب فؤاده، فالّصبر يا إخوتي، فلن تطول غيبة اإلشارة
وعن طريق الدّم هذا ال ذنب لنا فيه، إذ هو طريق سيؤدّي 

  ]11["اق العدل واالنعتاقبنا حتًما إلى إزالة الجور وإحق
  

أّما / الحلم جنين الواقع: "رؤية الحّالج في سياسة البالد
والنّاس سواسية / فأنا ال أعرف صاحب تاج إال هللا/ التّيجان
فالوالي / من بينهم يختارون رؤوًسا ليسوسوا األمر/ عندي
أّما الوالي / قبس من نور هللا ينور بعًضا  من أرضه/ العادل
كي يُفرج تحت / ِستاٌر يحجب نور هللا عن النّاسف/ الظالم

الّشّر استولى في "يا ولدي، .. هذا قولي/ عباءته الّشرّ 
إّال أن / كيف أغّض العيَن عن الدّنيا.. حدّثني/ ملكوت هللا
  ]12["يظلم قلبي

  
ثقلت أنفاسه وضاق صدره، وانفجر : "بدر الدّين والغواية

لتفت وهي على وتيرة لم ي. قلبه بدقّات صاخبة، ذهب صوته
فتنتها، تذهب وتجيء في ظهره، متأّوهة دافنة شبقها في 

كاد يلتفت يقع . قتلته بأنفاسها وجسدها الخصب. ظهره
يخترقها ويدميها، كي تسمع القاهرة كلّها صرخة اكتفائها، 

طوبى لمن ترك شهوة : "إّال أّن صوتًا خفيا هتف في أذنه
حكمة للّصوفّي الدّرويش  ]13[" حاضرة لموعد غيب لم يره

  .بشر الحافي
  
نحن ال ننتهُك وال . لقد نالك الكشُف، والكشُف عرٌي مقدّس"

نُعّري الجسدَ في سبيل اللّذّة والعهر، بل سعيًا وراء الّسّر 
على : اُنظر إلى الّشمس. نحن ننكشف لنحتجب. والنّور

الّرغم من نورها الّساطع فإّننا ال نراها، وال نقوى على 
هي دفُؤنا، هي المحتجبة في سرمديّة هذا . تّحدّيق إليهاال

  ]14["الفضاء
  
ال تفتح عينيك فلن تراني، وعد من حيث أتيت، وامِض "

فقد استعدت نورك، إن حجبته فسينير، وإن هربت منه 
فسيهرب منك إليك، فال تجزع من غروٍب ما بعده إّال 

  .]15[" النّور يُشرق منك أيّها المبارك بنور هللا. شروق
  

  دام،ـــكم عليه باإلعــوكم ثم حــح: نهاية بدر الدّين وأسبابها
 دفنت 1961وعام .   في سيرس1420 وأعدم في عام 

  .عظامه في تربة الّسلطان محمود الثاني

/  هـ309قُتل الحّالج في بغداد عام : نهاية الحّالج وأسبابها
ى نحٍو م، على يد رجال الخليفة العبّاسّي المقتدر، عل922

بشع، حيُث ُجلدَ وُصلَب وقُّطعْت ُجثّتُهُ وأحِرقت، وألقَي 
أترى نقموا منّي، إنّي أتحدّث في . "رفاتُهُ في نهر دجلة

هل تصلح إّال / وأقول لهم إّن الوالي قلب األّمه/ خلصائي
في / فإذا ُولّـيتــُم ال تنسوا أن تضعوا خمر الّسلطة/ بصالحه

  "أكواب العدل؟
  

  :ر في آخر النّفق رغم سوداويّة النّهايةرؤية الّنو
رغم سوداويّة الحياة نحن : رواية خسوف بدر الدّين

محكومون باألمل، كما قال سعد هللا ونّوس،  واألمل ينفض 
في كّل حنايا الّرواية رغم النّهاية المأساويّة، فقد مات بدر 
الدّين، دفاًعا عن مفاهيم تبعث األمل في النّفوس، ودفاًعا 

 العدل، دفاًعا عن المساواة، دفاًعا عن اإلنسانيّة بكّل عن
  .معانيها، مهما كان عرقك ولونك ودينك

  
كذلك مسرحيّة مأساة الحّالج تبعث : مسرحيّة مأساة الحّالج

األمل رغم كّل شيء، من خالل المطالبة بأمور مثل التآخي 
بل أبغي لو مدّ المسلم للمسلم "بين البشر، وحرية المثقّف 

  :كان يقول) 73مأساة الحّالج، ص" ( الرحمة والودكفّ 
  

ألنّه / وُمنفّذُ إرا دة الرحمان/  كان َمن يقتلني ُمحقُّق مشيئتي
". أسطور َ ً وحكمةً وفكرة/ يصوغ من تراب رجل فانٍ 

ألنّه بسيفه أتّم / إّن َمن يقتلني سيدخُل الجنان: وكان يقول
شجرة جديبة / ريدألنّه أغاث بالدّماء إذ نخس الو/ الدّورة

/ فدبِّت الحياة فيها، طالت األغصان/ زرعتُها بلفظي العقيم
خضراء تعطي دون / مثمرة تكون في مجاعة الّزمان

  ).11مأساة الحّالج ص ] (16[موعد، بال أوان
  

: ما أراده باسم خندقجي وصالح عبد الّصبور من إبداعْيهما
اق، العدل اإلنسانيّة، المساواة بين جميع األجناس واألعر

  .وحّريّة المثقّف
  

خسوف بدر الدّين خروٌج عن المألوف في رواية : الخاتمة
أدب الّسجون، تميّزت بلغٍة راقيٍة وانسيابيٍّة في الوقت ذاته، 
وتوظيٍف مائٍز للتّاريخ الّصوفّي، وإبداع خلف القضبان 

   بحبكة جاذبة
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الورع والسياسة .. ديثالشهيد في اإلسالم الح:   الكتاب
 .والسلطة

 .مائير هاتينا: تأليف
 .باللغة اإليطالية ) ميالنو(منشورات أوبارو : الناشر

 .2019: سنة النشر
 .ص400: عدد الصفحات

    
ضمن األبحاث " الشهيد في اإلسالم الحديث"يندرج كتاب 

السوسيولوجية التي تتناول ظاهرة العمليات االستشهادية 
صدر .  اإلسالمية إبان الحقبة المعاصرةفي المجتمعات

الكتاب باإليطالية وحظي مؤلّفُه بحضور الفت في وسائل 
اإلعالم ِلما يعالجه من قضايا راهنة على صلة بموضوعْي 

المؤلف هو أستاذٌ وباحٌث في . األمن واإلرهاب في الغرب
الدراسات اإلسالمية وقضايا الشرق األوسط في الجامعة 

: صدرت له جملة من األبحاث منها. دسالعبرية في الق
الخطاب الليبرالي : الهويات السياسية في الشرق األوسط"

الفكر الليبرالي "و) 2007" (والتحدي اإلسالمي في مصر
" مآزق الماضي وتطلّعات الراهن: 67العربي بعد حرب 

يستمدّ الكتاب الذي نتولى عرضه أهميته من ). 2015(
كاديمية إسرائيلية، تحاول رصد كونه يعبّر عن وجهة نظر أ

ظاهرة التضحية بالنفس وتفّهمها بعيدا عن الخطاب 
  .السياسي اإلسرائيلي الرسمي األهوج في غالب األحيان

 
فعلى نطاٍق عاٍم، مثّل التوتُر العنواَن األبرَز في عالقة 
العالم اإلسالمي بالعالم الغربي على مدى العقود األربعة 

لك مع الدولة العبرية منذ اغتصاب األخيرة، وبما يفوق ذ
ولم تبق المسألة في حدود المماحكة اللفظية أو . فلسطين

الجدل السياسي، أو في مستوى المحاصرة والمقاطعة، بل 
تخلّلت ذلك عمليات اجتياح واحتالل وتهجير وتشريد 
وهجمات واغتياالت وحروب، من الطرف الغربي ومن 

ا المتضرَر األبرز، ولم الجانب اإلسرائيلي كان العرب فيه
تكن عمليات العدوان وصدّه في ذلك التدافع العنيف متوازنةً 

لكن في ظّل ذلك الصراع الذي طبع العقود . بين الطرفين
الماضية، والذي ما أن يهدأ حتى يندلع مجددا، برزت 
ظاهرة العمليات االستشهادية أو العمليات االنتحارية، 

ه أو التي تمقته، سالحاً بحسب توصيف الجهة التي تبارك
والفعلة التي يتمحور تنفيذها باألساس . في قلب هذا الصراع

حول فرد أو ثلّة آمنت بذلك الخيار، لطالما أقّضت مضجع 
لكن . الممسك بمقاليد القوة والمتحكم بمسرح عمليات التنفيذ

ظاهرة االستشهاد الذاتي واإللقاء اإلرادي بالنفس في 
صر في الخصم الخارجي واآلخر مهاوي الردى، لم تنح

فحسب، بل ارتدّت بفعل تطورات سياسية واجتماعية ألّمت 
بالمنطقة نحو األوساط الصادرة منها، ولم تعد تلك األوساط 
بمنأى عن تشّظي آثار تلك الظاهرة، ما خلق جدال واسعا 

  .بشأنها
 

يحاول هذا البحث فهَم ظاهرة خيار االستشهاد اإلرادي في 
تحديدا في األزمنة الحديثة، أكان في األوساط اإلسالم، و

معتمدا الباحث . السنّية أو الشيعية، العربية أو غير العربية
في ذلك أدوات المنهج السوسيولوجي المقارن في تتبّع 
الظاهرة، من خالل التطرق إلى الموضوع في اليهودية 
والمسيحية أيضا، ليُقدّم الكتاب إطارا شامال للشهادة ضمن 

  .ب الحركات اإلسالمية المعاصرخطا
  

  في القسم األول من الكتاب، وهو عبارة عن مدخل تاريخي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشّهيد 
بعيون 

 إسرائيلية
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تمهيدي، ينطلق الباحث في معالجة الظاهرة من التراث 
فقد الح سالح خيار الموت اإلرادي جليا في . العبري

ي، حيث بدا الربي عقيبا بان يوسف علماً التاريخ اليهود
بارزاً بين المضحين بأنفسهم في سبيل عقيدة التوحيد وهو 

إلى حين " اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد: "يردّد
وتكثَّف خيار الموت اإلرادي مع الحقبة . لفظه أنفاسه

الُمكابية، خالل القرن الثاني قبل الميالد، في صراع يهوذا 
وقد .  ابن الربي ماتاتيا الحشموني ضد السلوقيينالمكابي

تلخصت دواعي الصراع حينها في اإلصرار على عقيدة 
التوحيد ورفض وثنية اإلله زيوس المفروضة، حسب ما 
يورد الباحث، ولكن المسألة أبعد من ذلك التقييم وفق 
تقديرنا، كون الصراع في ذلك العهد ما كان دينيا فحسب، 

املة بمدلولها السياسي واالقتصادي بل صراع هيمنة ش
  .لِبست لبوس الدين

 
وضمن ذلك اإلطار يستحضر الكاتب حوادث االستشهاد 
اإلرادي الحاصلة في التاريخ اليهودي الالحق، مثل 

، )م73سنة (اإلصرار على االنتحار الجماعي في مسعدة 
الذي يبرئه من تهمة االنتحار الجماعي ويطلق عليه 

عي، إحدى الممارسات الالفتة في التاريخ االستشهاد الجما
أو . اليهودي وقد أتت بعد ثالث سنوات من تهديم الهيكل

-132(كذلك ما حصل في ثورة باركوبكا ضد الرومان 
مجمع (، ويربط األمر بتراجع سلطة السنهدريم )م135

على أنشطة األطراف، وتضّخم نفوذ النِّحل ) الكهنة
هو ما تسبّب في تسليط والطوائف المناهضة للرومان، و

وقد قادت آثار هذا . عقوبة جماعية انتهت بتهديم الهيكل
األحداث الفرديّة والمستقلّة إلى فرض واقع الشتات على 
شعب إسرائيل، ليخلص الباحث إلى أن العمليات 
االستشهادية في التاريخ اليهودي القديم، قد حصلت تحت 

اعاة أوضاع وقع حماسة مفَرطة لمعتقد التوحيد دون مر
األكثرية، ما جّر إلى تلك الكارثة، وهو ما ينطبق على 

في األثناء يذكر الباحث . الحالة الفلسطينية اليوم وفق تحليله
ً لموسى بن ميمون  المتشدد بشأن ) م1204-1135(رأيا

خيار االستشهاد الذاتي والقبول به في الحاالت القصوى ال 
  .نغير، ويرضى بدل ذلك بالخضوع واإلذعا

 
وفي تناول الباحث المسألة ضمن التراث المسيحي، يبرز 
أن مفهوم الشهيد لم يخرج من مدلوله الالهوتي إلى داللة 
على صلة بالنضال السياسي والصراعات اإلثنية سوى مع 
حقبة اإلصالح البروتستانتي، إبان القرن السادس عشر، 

. لتشمل الشهادة أيضا كل من قضى نحبه ألسباب سياسية
وفق المنظور -تبقى تضحية المسيح بذاته على الصليب و

وقد .  دالة وبارزة من زاوية إيمانية-اإليماني المسيحي
تتابع ذلك مع آباء الكنيسة األوائل ممن لقوا حتفهم مثل 

  ).225. ت(ترتوليانس القرطاجي 
 

غير أن العصور الحديثة شهدت تحوال في دالالت مفهوم 
نسية خرج االستشهاد من دائرة الشهادة، فمع الثورة الفر

دينية إلى دائرة مدنية الئكية ذات بُعد دنيوي، وهو ما تّم 
. أيضا في ألمانيا، بهدف رّص صفوف الوحدة الوطنية

وعلى إثر ذلك تحّوَل االحتفاء بالشهادة من مضامينه الدينية 
األخروية إلى دالالت دنيوية عنوانها المجد والخلود 

دعاء تلك الفعلة في األعياد والذكريات للشهداء دنيويا واست
ويبِرز الباحث ضمن الفصل التمهيدي أن . الوطنية الدورية

أيضا، مثل البوذية والشنتوية لم تدخر " المساِلمة"الديانات 

  
  عزالدين عناية

 )إيطاليا( تونس
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جهدا في توظيف سالح الموت اإلرادي، إذ يمكن أن نجد 
ذلك حاضرا في تراث الساموراي، وهو ما برز جليا إبان 

ابان في الحرب العالمية الثانية، أو في حرب مشاركة الي
فيتنام في ستينيات القرن الماضي احتجاجا على االحتالل 

  .األمريكي
 

القسم الثاني من الكتاب وهو ما حاز الجانب األكبر، ترّكز 
على جوهر البحث، أي تناول أبعاد المسألة في الواقع 

حيث يعتبر الباحث أن التنشئة . اإلسالمي المعاصر
الجتماعية، والّشحن الثقافي المتأتي من الجماعة التي ا

تعضد الشهيد في السير لتحقيق هدفه المنشود، واالستعداد 
اإلرادي للتضحية بذاته وبلوغ مبتغاه، كل تلك العوامل 

ً في صنع المنفِّذ لعّل الكاتب اإلسرائيلي هنا . تضافرت معا
وبما يبرر يوّجه اتهاما مبطَّنا للحاضنة الجماعية بقوله، 

-117: ص(تسليط العقوبة الجماعية ضد الفلسطينيين 
ويعتبر مائير هاتينا أن الشهيد يبقى فاعال ومؤثرا ). 123

بعد مماته، من خالل الرصيد المعنوي الذي يخلّفه بين ذويه 
فهو وسيلة فاعلة في . "وأهليه وبين أفراد تنظيمه الحزبي

دور الشهداء وبمق. توحيد اآلراء وتعزيز أواصر الوحدة
توحيد جماعاتهم، من خالل رص صفوفها وعضد 

حيث يقدّر الباحث أن ثمة أثرا ). 170: ص" (مقاومتها
سياسيا للشهيد في توحيد الصفوف يتخطى دائرة الحزب 

كما يسهم . والتنظيم إلى العائالت السياسية المتخاصمة
وهو ما . استشهاده في تيسير استقطاب آخرين لتكرار الفعلة

بله الجماعة الحاضنة بإضفاء صورة ميثولوجية على تقا
الشهيد ذات أبعاد رمزية عالية، بما يثير حماسة عميقة في 

ليس : "يقول عالم االجتماع رونالد كاسيمار. أوساطها
الشهداء صنيعة قناعات وأفعال ذاتية فحسب، بل هم نتاج 

  ".من رأوهم وذكروهم عبر رواية تاريخهم أيضا
 

من هذا القسم يعالج الكاتب الظاهرة في في محور آخر ض
الواقع الراهن، مبرزا ما طرأ من تحول جذري على 
العمليات االستشهادية بين أواخر القرن العشرين ومطلع 

فعلى سبيل المثال ما شرعنته . القرن الواحد والعشرين
الثورة اإلسالمية اإليرانية في بداية سنوات الغليان الثوري 

وهو ما تجلى في أدبيات (وفلسفة الشهادة بشأن دور الشهيد 
باتت ) المفكرْين الشهيدين مرتضى مطّهري وعلي شريعتي

تتبناه الدولة، ما توّجهَ األمر للعدو الخارجي المضطِهد 
في لبنان، وفلسطين، (للمسلمين والمغتصب ألراضيهم 

بوصفه سالح ) وأفغانستان، وكشمير، والشيشان
وإضفاء .  حين تضيق السبلالمستضعَفين ضد المستكبِرين

الشرعية على فعل الشهادة، تحت مبرر التخلّص من نير 
االحتالل والدفاع عن الذات، راج حتى غدا منشودا لدى 
تنظيمات تبنّت العمل المسلَّح ضد المحتل، وإن كانت 

فعلى ما يذكر الباحث مائير . منطلقاتها علمانية أو الدينية
ل االستشهادية في الساحة هاتينا مثال، لقيت بعض األعما

الفلسطينة قبوالً أيضا لدى التنظيمات الثورية العلمانية 
الجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية القيادة العامة، والجبهة (

ولكن ما حصل من تحول الفت مع موضوع ). الديمقراطية
. االستشهاد اإلرادي، وفق الباحث، قد جاء مع تنظيم القاعدة

ه بعمل الشهادة، ليس إلى العدو والمتمثل في التوج
الخارجي البعيد فحسب، أو العدو المضطهد والمحتّل 
ألراضي المسلمين، بل إلى حلفائه في الداخل من 
المسلمين، وهو ما أعطى غطاء شرعيا للعمليات داخل بالد 

ناهيك عن عدم مراعاة . اإلسالم بشكل لم يكن معهودا
ليه في اإلسالم، أخالقيات الجهاد بالمفهوم المتعارف ع

ينفي ) 1988(حيث يحيل الباحث على فتوى لبن الدن 
بموجبها وجود أبرياء مدنيين، كون الجميع مندرجين في 

وبموجب ). 222: ص(آلية تنتمي إلى دائرة دار الحرب 
تلك المغاالة الالفتة حّول تنظيم القاعدة فعَل الشهادة إلى 

ئل اإلعالم رسالة دعائية صادمة، من خالل استغالل وسا
  .الحديثة وترويج تسجيالت مثيرة ذات وْقعٍ عالمي

 
صراع التأويالت بشأن العمليات "وتحت عنوان 

يتناول الباحث الجدل الحاصل في األوساط " االستشهادية
مستهال . اإلسالمية حول جواز التضحية بالذات من عدمه

حديثه بمحاولة اإلمساك بخيوط التبرير الفقهي من عدمه 
 العمليات االستشهادية، دون غوص مفرط في بخصوص

حيث ينطلق من بعض المواقف . تعليالت الضوابط الفقهية
) م1198. ت(الفقهية الكالسيكية مثل موقف ابن رشد 

وشروط الشهادة والمشاركة في الجهاد لديه مثل السّن 
والوضع األسري ومدى الخطورة المحدقة، بناء على أن 

ى التهلكة حين يالحظ الفارق البيّن المؤمن ال يلقي بنفسه إل
كما يذكر في السياق نفسه موقف حديثا لشيخ . مع الخصم

في حصره واجب ) 1963. ت(األزهر محمود شلتوت 
رد االعتداء، والدفاع عن بيضة : الجهاد في ثالث حاالت

اإلسالم ورسالته، وحماية المسلمين في أرض غير 
  .إسالمية

  
قف العام في الوقت الراهن ليالحظ الباحث انزياح المو

فقد حاول بعض الفقهاء . صوب الرفض األخالقي للعمليات
وضع ضوابط لهذه الممارسات حتى ال تتحول إلى 

حيث كتب الشيخ الراحل دمحم مهدي . ممارسات فوضوية
، 2001سنة " فقه العنف المسلح في اإلسالم"شمس الدين 

حكم في محاولة لضبط قواعد هذه الممارسة وبيان ال
الشرعي فيها بعد أن الحظ التوظيف المفرط للمخزون 
التراثي، حتى غدت كربالء، في األوساط الشيعية، عنصرا 

وقد برز . محوريا في البنثيون الثوري للشيعة المعاصرة
الجدل بشأن العمليات االستشهادية في البالد اإلسالمية، 
خصوصا بعد نشأة الجماعات المستقلة بمرجعياتها في 

توى، ما جعل العمليات االستشهادية تشّكل خطرا على الف
األمن العام والسلم االجتماعية لبعض البلدان العربية 

إْذ ما بقيت الدولة محتكرة إضفاء المشروعية . واإلسالمية
على ممارسة العنف وحدها، في ظل الهشاشة األمنية في 
بعض المناطق، بل زاحمتها الحركات المنفلتة، ما جعل 

ن عرضة لصراع التأويالت القائم بين الطرفين بشأن المؤم
وما عمليات االستقطاب إلى صفوف . العمليات االستشهادية

تنظيم داعش وااللتحاق به سوى دليل واضح على عمق 
صراع التأويالت الذي لم يحسم بعد، ليبقى التحّمس 
لالستشهاد اإلرادي قويا داخل أوساط سلفية مثل تنظيم 

  .داعش
 

نتقاد األساسي الموجه للبحث في تجنب صاحبه لعل اال
الغوص في مالمسة المثيرات الحقيقية لظاهرة االستشهاد 
في الواقع العربي الحديث، الذي يرزح تحت فواعل 

إذ ليست . مباشرة تتمثّل أساسا في االحتالل اإلسرائيلي
الظاهرة بمنأى عن مولّداتها، فهناك انفصال بين رصد 

ً وتغييب عوامل منشئها سوسيولوجياً الظاهرة فينومنولوج يا

غياب ذلك الغوص في تحليل منشأ الظاهرة . في الكتاب
وتشكلها، واالقتصار على رصد آثار تنفيذها وما تخلّفه من 
مواقف متباينة، يطرح أحيانا مصداقية البحث العلمي 

. وموضوعيته في دراسة التوترات الحاصلة في عالمنا
ه يأتي مدعوما ماديا ودعائيا من سيما وأن هذا البحث وغير

المؤسسة "قِبل جهات مثل الجهة الداعمة والممولة للبحث 
كما يصرح الباحث في مقدمة ) ISF" (اإلسرائيلية للعلم

  بحثه
 
   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 أُغنية تنزع وحدتها  
 أُغنية تعانق الفضاء

 تجول وحدتها
 تودع نغمتها
 تلملم صداها

 ..تتهاوى
 يتيمة المعنى
 حزينة األنين

 والرنين
 تصارع جماالً قد ذوى
 تنتظر صباحاً قد طوى

 مساًء قد سرى
 رفيق أُفق ما جرى

 تغني نفسها
 تعتصر رمقها
 تبحث أناها

 رويداً تالمس لحنها
 تخاطب غيرها

 ُعزلتها
 أُغنية تنزع وحدتها
 وصخب الَسكينة

 اغنية تعانق االغاني
 والفضاء

 ترنو النشيد
 نشيد األنام

 أُهزوجة فرح
 فرح الناس

   كل الناس
 

أُغنية تنزع 
 وحدتها

 

  فيصل طه
 فلسطني
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  لذ وطاب"كان لوالدي رحمه هللا،طاولة عالية فيها درجان وتحتهما ما يشبه الخزانة الصغيرة وكانت تحتوي ما "

 من الدرجين كان كّالً .. . ، أما الدرجين الضخمين ،فكان واحدنا يشعر بالصعوبة عند فتحه وسحبه، ذلك لثقل مافيه 
وبعض الصرر الصغيرة من .. من المطاط العسلي اللون) بأستيكة(يكاد يغص باألوراق المطوية بعناية والمدمجة 

ً كان والدي يحب االحتفاظ باألقالم ..الخام األبيض ُكتبت عليها اسماء وكلمات لم أكن افهمها في سالف األيام أيضا
 .. ة ورثتها عنه كعادته األخرى في طي األوراق بعناية فائقةالمميزة وبعض السبحات القيمة، وهي عاد

 
بعد أيام من وفاته، قالت امي افتحوا األدراج، وأعيدوا للناس أماناتهم، فكل شيء مقيد باسم صاحبه، وماال تعرفون من 

 ..هو صاحبه اسألوني فقد كنت أمينة معه على رزق الناس
 

 ً  ..لكننا نهلنا منها ما هو أوسع وأعمق مما أخذته من المدرسة والمعلمين .. أمي لم تعرف القراءة والكتابة يوما
 

 ..و مدخرات لأليام الصعبة آلخرين. لقد كان درج أبي مستودعاً ألمانات الناس والتي كانت بمثابة الثروات لبعضهم
 

احجار كريمة، . قطع ذهبية صغيرة وكبيرة، نقود بعمالت مختلفة، فضيات،.. كانت الصرر مألى على كل لون
وكل شيء فعالً كان اسم صاحبه أو صاحبته مكتوب عليه بخط والدي ، طبعاً .. سندات وأوراق عليها بصمات وأسماء

كلهم استأمنوا ... كل االسماء تقريباً، نعرفها ألنها من محيط األهل واألصدقاء والجوار، واألقارب، بعيدين أو قريبين
 .. همالرجل الطيب على ما يعينهم على غد

 
، وكانت "أبو احمد"لكن لفت انتباهي، صرة ضئيلة الحجم مكتوب عليها باقتضاب ودون اي عالمة وتوضيح آخر 

ترى من يكون ابو أحمد هذا ونحن في وسط بحر .. الصرة تحتوي على مبلغ متواضع خمسمائة وثالثة وسبعون ليرة
  ! من األبو أحمدات؟؟

 
 ا؟ من ابو احمد هذ:توجهت ألمي بالسؤال 

 .. وهللا يا امي لست ادري، طيب، شو اللي بالصرة؟ -
، ) يقال لها عندنا حجر(ليرة، كلها من فئة الخمسين ليرة، وعشرتين، و الليرات الثالث هي معدنية ٥٧٣ مبلغ -

 .. انفرجت اسارير امي عند سماع الليرات المعدنية، فقد تذكرت 
 امانة عند ابوكم كي تكون ثمناً لكفنه، وتكاليف دفنه ان حصل له هظول حطهم..  اي، هاظ ابو احمد الضرير جارنا-

 .. امر هللا
 

 .. فقد سبق والدي، ابو احمد بالرحيل الذي كان ينتظره .. يا للمقادير
 

أهله وبقي يستثمرها له األهل ابو احمد الضرير الذي لم يسبق له ان تزوج عاش حياته وحيدا له أرض ورثها عن 
 !! واألصحاب إلى أن ماعادت زراعتها تفي بمصاريفه ،أو أن أحداً أوحى له ان ال يدع األرض لورثة ال يستحقون

طال .. فبدأ مع الزمن يبيعها قطعة وراء أخرى ليتمكن من العيش،وإن يصرف على نفسه ذاك المصروف الزهيد 
لكنه استشعر ان .. إلى أن نضب كل شيء، طال عمر الرجل ألكثر مما تحمله نقودةالعمر بأبو أحمد أكثر مما توقع، 

وال يريد أن يكلف احد بتلك النفقات، وان كانت ال تكاد تذكر في بلدنا فأودع هذا المبلغ عند . نهايته قد تأتي في يوم ما،
  .. ... أبي أمانة حتى يأتي أوان استحقاقها

 
لليرات المعدنية للمبلغ المودع عند أبي، حيث انه ليس بحاجتها اآلن،وهذا ما اسعفنا تذكرت امي اصراره على إضافة ا

ورحلت بذاكرتي إلى قبل عدد من االيام حيث صبيحة وفاة والدي التي كسرتني وشرخت .. في معرفة صاحب الصرة
اًفي ركن بعيد في دارنا إذ لم أر أحداً يحزن أكثر مني على رحيله سوي ابو احمد الضرير، لقد كان منطوي.. روحي

 .. والدمع يمأل وجهه طوال الوقت، يبكي بعيون مطفأة، وبصمت، على من كان يحتضن كأخ و كواحد من أبنائه
 .. إيييييه، إنها حال الدنيا

* * * 
 ..... ديموت األجداد الكبار، ثم اآلباء، فالمرضى، فالصغار، فالمواليد الجد :وقد كنا نموت أقرب ما يكون إلى الترتيب

لكننا اليوم وقد أصابتنا لوثة المستبد و جنونه،، يموت المواليد في بطون أمهاتهم ذبحاً، وصار الرجل يدفن فلذة كبده 
 وغير جيش جيش الوطن"بل واحفاده ويجلس تحت سقف هللا يجتر حسرات فؤاده ينتظر الغارة التالية لطائرات 

 " الوطن
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