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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 

 

 

 
 

  كونوا شركاء في المحاولة
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  عبد الرزاق دحنون

 سورية

  نمطاً من  يزخر التراث الشرقي عموماً، بالعديد من الرؤى واالفكار والقيم، التي تفصح عن أن هذا التراث، يعكس
 هي أدوات الوعي بالقضايا التي تهم االنسان ككائن اجتماعي حر، ويمكن القول، أن التأمل، والبحث والنزعة االنسانية

و وعى  ومنذ أن وعى ذاته،  التراث، المادي منه والالمادي، في اطار سعي االنسان  مالزمة لمختلف جوانب هذا 
  . انُج سعدُ فقد َهلَك سعيدٌ :  والمثل يقول.وراح ينشد الخالص، واالنعتاق من كل صنوف القهر عالقته مع الطبيعة، 

                                                                                                                                                                                                  
1  

ديب مفكر وفيلسوف وأ" هوي تسي"من أهل القرن الرابع قبل الميالد  و" تسوانغ تسي"يُحكى  أن الفيلسوف الصيني 
ما أسعده؟ , هذا السمك يسبح في الماء حراً : فقال تسوانغ تسي, كانا يسيران معاً ذات يوم على ضفة النهر. صيني مشهور
فكيف تعرف أنني ال , أنت لست أنا: أنت لست سمكة فكيف تعرف أن السمك سعيد؟ أجاب تسوانغ تسي: فرد هوي تسي

فال تعرف  أن , وألنك لست سمكة, فال أعرف كيف تفكر,  أنتألن أنا لست: أعرف أن السمك سعيد؟ قال هوي تسي
  .السمك سعيد

  
2  

من المتعين علينا أن ولكن , هذا صحيح, الرأي يختلف باختالف الموقع والمكان والزمان الذي تضع نفسك في إطاره
 فهل أنا بالضرورة فإذا غلبتني بدالً من أن أغلبك. افرض أنك تجادلت معي. نتعامل مع بعضنا البعض من منطق آخر

على باطل؟ وإذا غلبتك بدالً من أن تغلبني فهل أنا بالضرورة على حق؟ هل أحدنا محق واآلخر مخطئ؟ أو هل كالنا 
من ينبغي أن نسأل ليعطي القرار الصحيح؟ قد تسأل أحداً يتفق . محق وكالنا مخطئ؟  ال أنا وال أنت نعرف ذلك وال سوانا

يف يمكنه صوغ القرار؟ وقد تسأل أحداً يتفق معي ولكن مادام يتفق معي كيف يمكنه صوغ معك ولكن مادام يتفق معك ك
  القرار؟ 

  
3  

هذه  التساؤالت أقلقت الفيلسوف تسوانغ تسي فصنع منها  تمرينات فلسفية لتالميذه  كي يغرس في نفوسهم معرفة حية  
ورفض الذل وتحمل ضغط الحاجة .  ألحد وال يقمع أحداً فاإلنسان حر في رأيه   ال يُذلُّ . ضد الشخصية القمعية المستبدة 

واإلنسان الحر  ال يملك شيئاً . لصون كرامة النفس البشرية  هي لزوم  الحر الذي ال يخضع لعبودية غير عبودية الخالق
على حدِّ -ملوك لهفالمالك للشيء م. حتى ال يعلو أحد على أحد, بل لجميع الخلق,  فالملك   ال يكون  ألحد, وال يملكه شيء

وبيوت أصحاب رأس المال ال تصحُّ فيها الصالة  , ومن أراد الحرية فليخرج من ملكوت الرغبة -تعبير هادي العلوي
وتلتحف بالمنافي، فذلك هو  البد أن تجوع مع الجائعين فذلك هو شرط المعرفة. ومن استمع إليهم لم تدخل الحكمة إلى قلبه

  . شرط الحرية
 
4                                                                                                                        

 من الهجرة أن وظيفة الحكيم أو 561وفي هذا السياق يخبرنا شيخنا الجليل عبدالقادر الكيالني المتوفي في بغداد عام 
, وهذا يكون بتوفير الطعام للجياع وأهل السبيل, و إيجاد الراحة لهم,  المتعبينالفيلسوف أو الحاكم الراعي هي خدمة الخلق

فتشت األعمال كلها فلم أجد أفضل من ": قالئد الجواهر"وكان يقول فيما ورد عنه في كتاب . ليخرجوا من ذّلِ الحاجة
ً للجياعوهذا يعني جعل ثروات. أود لو كانت الدنيا في يدي ألطعمها للجياع. إطعام الجياع وانظر إلى .  األرض مشاعا

 إن وجود "مال هللا"هؤالء الجياع  المساكين الذين يجوبون شوارع المدن المكتظة بالمتخمين ويطالبون بحقهم األبدي من 
  .  بحد ذاته توبيخ من هللا للناس المترفين الذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هللاهؤالء في األرض هو

  
5  
فإذا كنت تريد ان تعرف أن السمك سعيد أو غير سعيد عليك أن تصبح سمكة  .ما زالت الدنيا تدور بعيدة عن ملك الجياعو

. ومن ثم قد تعرف ما إذا كان السمك سعيداً أو غير سعيد, أو على األقل تعرف عادات السمك ومعلومات جيدة عنه,  أوالً 
أم سمك األنهار العذبة , أم سمك الزينة في األحواض الجميلة الضيقة, ةهل هو سمك البحار المفتوح, ومن السعيد هنا
ً , أم سمك البحيرات المغلقة, الجارية المتدفقة أم سمك , أم سمك السردين المسجون في تلك العُلب المغلقة المشهورة عالميا

أم سمك السلمون بين أنياب الدببة , المالتونة المقتول والموزع في أوعية التونة الدائرية التي تُباع في سوبر ماركات الع
أم سمك السلَّور الذي يعيش بصعوبة في ما , على شالالت األنهار وهي في طريقها صعوداً إلى موطنها لوضع بيوضها

من ريف محافظة إدلب في الشمال السوري؟ والخوف كل الخوف أن " دركوش"تبقى من مياه نهر العاصي في بلدة 
  ما العمل؟.  في التعاسة  بينما تراها أنت في غاية السعادةتكون حياة السمك غاية

  
6  

, ولكنهم يحتاجون إلى التعاون, تختلف آراء الناس. في الحقيقة إن احترام اآلخر وفهمه شرط أساسي لكل ما نريد أن نفعله
مثل السماء , يم من ينصحوالحك. وأساس التعاون هو التفاهم الذي يزيل الخالف بين األطراف ذات العالقة في عالم متنوع

تذكر جيداً أنك لست سمكة  ولهذا فأنت ال تعرف . ومثل األرض تحمل كل شيء دون انحياز, تغطي كل شيء دون انحياز
كيف تنال  األنهار الكبيرة والبحار ملوكيتها على مئات  الجداول : وقد سأل  تسوانغ تسي ذات مرة. أن السمك سعيد

فالحكيم لكي يكون . ذلك ما يجعلها تنال ملوكيتها. نة من خالل أحقيتها في أن تكون أوطأ منهاوالبحيرات؟ تنال هذه المكا
بحيث إذا كان فوقهم ال , ومن أجل أن يهديهم يجب أن يضع نفسه وراءهم. فوق الناس يجب أن يتكلم كما لو انه أوطأ منهم

والحكيم ال . يجدون في قيادته لهم ما يُكدر عيشهم يثقل ظهورهم وسيكون كل ما تحت السماء مسروراً ألنه ُمدار به وال
, أنا لسُت  سمكة. حتى وال ذلك السمك  الذي يسبح في الماء حراً سعيداً , يزج نفسه في منافسة وبالتالي فال أحد ينافسه

     فكيف أعرف أن السمك سعيد؟
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  يأخذ علينا البعض أننا متفائلون دائما بالرغم من المشهد السوداوي للوضع

منظمة –الفلسطيني ،وأننا نبدو وسطيين أحيانا في انتقادنا لطرفي المعادلة الفلسطينية 
 وتحبيذنا لعدم قطع شعرة معاوية ما بين حماس والمنظمة -التحرير الفلسطينية وحماس

 والضفة وما بين الداخل والخارج ،بالرغم من انتمائنا ودفاعنا عن وما بين غزة
  .المشروع الوطني 

  
لسنا هنا في وارد الدفاع عن موقفنا الشخصي ،ولكن يهمنا توضيح طريقة مقاربتنا 
السياسية لبعض األمور التي يختلط ويلتبس فهمها عند البعض ،  وهي مقاربة تستلهم 

مبادئ المدرسة العقالنية في علم السياسة مع األخذ بعين التجربة التاريخية للشعوب و
االعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية ،كما تنطلق من المصلحة الوطنية العامة والتي ال 
تتطابق دوما مع المصالح الحزبية حتى وإن ادعت األحزاب أنها تعبر وتمثل المصلحة 

 . الوطنية 
  

  
  

التراجع وتراكم أزمات واستعصاءات القضية الوطنية كتَبنا وتحدثنا كثيرا عن أن حالة 
ال يعود لنقص في عدالة القضية في مقابل عدالة المشروع الصهيوني ،فهذا األخير يمر 
بمفارقة أنه يعيش في أزهى مراحله من التفوق العسكري في مقابل أضعف مراحله من 

ود لتقصير من الشعب فقدان الشرعية وانكشافه عند الرأي العام العالمي ،كما ال تع
واستسالمه لألمر الواقع ،بل لخلل في أداء النخب الفلسطينية وانهيار النظام اإلقليمي 
العربي ومتغيرات النظام الدولي واختالل في موازين القوى لصالح إسرائيل ،وهذه كلها 
أمور واقعة وال شك ولكنها مؤقتة وليست قدرا أو حتمية تاريخية ،خصوصا أن القضية 

لوطنية ال تخص الجيل الحالي لوحده بل ِملك لألجيال القادمة كما أن مصيرها غير ا
 .مرتبط بالنخب السياسية الراهنة 

  
وعليه فالمثقف أو رجل الدولة الذي يريد أن يشتغل بالسياسة من موقع المسؤولية 

نهار الوطنية ،عليه أن يتعامل مع القضية الوطنية برؤية تاريخية استراتيجية ال أن ي
ويستسلم أمام أحداث عابرة ،وعليه أن يكون دوما متفائال مبشرا بغد أفضل ،مقاِوما 
لحالة االحباط واليأس ،وأال يُخضع مقارباته الفكرية أو نهجه السياسي لحسابات 

 . المصلحة الشخصية أو الحزبية 
  

ل وتفاؤل تشاؤم العق(في هذا السياق تحضرني مقولة المفكر االيطالي أنطونيو غرامشي 
فإذا كان الواقع يدعوا لليأس وخصوصا عند العامة فإن مسؤولية المثقفين ) اإلرادة

والنخب الوطنية الواعية تبديد هذه الحالة بتوعية الشعب بأن الواقع حالة غير ثابتة 
،ومن هنا يأتي دور اإلرادة في تغيير هذا الواقع ،واإلرادة متوفرة عند الشعب 

 . ر العالم الفلسطيني وعند أحرا
 

 ة،ـرا وممارســأما بالنسبة لما تبدو أنها وسطية في الموقف بالرغم من أننا عبرنا ،فك
 الوطني وهو انتماء يََحتم علينا  روعـرير وللمشـة التحــ انتمائنا الوطني لمنظم نـع

وعلى كل فلسطيني اتخاذ موقف معادي إلسرائيل و لكل من يؤيدها ويدعمها في سياساتها 
دوانية ضد الشعب الفلسطيني وحقوق المشروعة ،إال أن األمر يختلف نسبيا في الموقف الع

من الخالفات الداخلية ،فحركة حماس مثال ال تعتبر عدوا لمنظمة التحرير بل خصما حتى 
 . وإن اشتدت خصومته وشارفت تخوم العداوة 

  
يث كال طرفي المعادلة في حالة كالحالة الفلسطينية حيث االحتالل يهدد الكل الوطني وح

 في حالة هدنة والبحث عن تسويات سياسية مع - المنظمة وحركة حماس –الفلسطينية 
إسرائيل ،فإنه من الجريمة أن يدعو البعض لحرب أهلية أو اللجوء للسالح في حسم 

 .الخصومات الداخلية 
  

الوطني وما نقول هذا مع معرفتنا بالدور الذي تلعبه حركة حماس خارج سياق المشروع 
ألحقته من خراب في الساحة الفلسطينية وخصوصا بعد أن تورطت الحركة بالمشروع 
اإلسالموي العالمي الذي فشل على مستوى العالم العربي وأصبحت تتصرف بردود فعل 
استفزازية وتمارس الهروب إلى األمام ،باإلضافة إلى دورها في تمرير مخطط فصل 

 .غزة 
  

إن المصلحة الوطنية من وجهة نظرنا تتطلب التعامل بعقالنية بالرغم من كل ذلك ،ف
والبحث عن مخارج وحلول سياسية على قاعدة االلتقاء وسط الطريق ومبدأ ال غالب وال 
مغلوب ،حتى نجنب الشعب االنزالق نحو حرب أهلية مع حركة حماس المدججة بالسالح 

يل يريد استمرارها في حكم قطاع والمسنودة من شبه تحالف إقليمي ودولي بما فيه إسرائ
غزة ليس حبا بحركة حماس أو بالشعب الفلسطيني بل رغبة في تدمير المشروع الوطني 

 . وتكريس فصل غزة عن الضفة 
  

  
 

 من الصعب في الوقت الراهن إقصاء طرف للطرف اآلخر  بالقوة ،وليس من المصلحة 
ن اإلقصاء التام لحركة حماس من الوطنية محاولة ذلك ،فال منظمة التحرير تستطيع اآل

المشهد ،ليس بسبب العوامل الُمشار إليها أعاله فقط بل أيضا ألن حماس تمثل أيديولوجيا 
دينية ما زالت فاعلة في المجتمع ولها مؤيدين وأنصار داخل الوطن وخارجه يؤمنون بها 

ظمة التحرير أيضا ال تستطيع حركة حماس إقصاء من.وهؤالء ال يمكن تجاوزهم بسهولة 
ألن لهذه األخيرة تاريخها النضالي ويعترف بها الشعب وكل دول العالم بأنها تمثل الشعب 
الفلسطيني ،وألن حركة حماس فشلت في أن تكون البديل ال على مستوى البرنامج 

 . الوطني وال على مستوى النهج والسلوك السياسي 
  

 إال من خالل صناديق االنتخابات الطريقة الوحيدة النتصار طرف على آخر ال تتأتى
 .،وحتى في هذه الحالة فاالنتصار يُحسب للشعب عامة أكثر مما يُحسب للحزب الفائز  

  
  
  

إما االستسالم للتشاؤم واإلحباط واالستسالم لواقع االنقسام :لكل ما سبق فإننا أمام خيارين 
نحو حرب أهلية ،أو وفصل غزة عن الضفة وتجاهل أهلنا في الشتات وربما االنزالق 

رفض ذلك وتفعيل اإلرادة الوطنية ونشر روح التفاؤل بالمستقبل والحفاظ على شعرة 
معاوية ما بين الطرفين ،وخصوصا أننا نسمع أخيرا تصريحات من الطرفين تدعو للتفاؤل 

أيضا كيف تستقيم دعوة البعض وتحريضهم على قطع شعرة معاوية مع الخصم السياسي . 
 ) .حبل من َمَسد(ما الطرفان يربطهما بإسرائيل الداخلي في

  
وأخيرا ،هناك دوما ما يمكن عمله للخروج من المطبات 
والمنعطفات المصيرية الصعبة ،ومما يمكن عمله للحفاظ على 
ما هو أكثر وأمتن من شعرة معاوية في العالقة ما بين غزة 

 سابقا والضفة ،وفي هذا السياق ندعو للتفكير جديا بما طرحناه
وهو فلسطين دولة اتحادية، وهذا أفضل من الفصل النهائي  

 ومن بقاء األمور على حالها من عالقة عدائية بين كيانين
وربما كيان واحد في غزة تتصارع على  متعاديين،فلسطينيين 

  حكمه كل القوى السياسية 

 

 بالنسبة للتفاؤل السياسي

 صعوبة إقصاء طرف للطرف اآلخر

 احلفاظ على شعرة معاوية

  
  إبراهيم أبراش. د

 فلسطني
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 ع الخالق الذي يقرر، ال هو مستود. يُفترض ان الدين مستودع إلهي للحقيقة

يوحي بالحقيقة لألنبياء، وبعد األنبياء . امورالخلق وحسب، بل حقيقة ما يجري بعد ذلك
  .ثم يصير العلماء ورثة األنبياء في كل العصور. للصحابة والتابعين وتابعي التابعين

  
ه تشّكل في عصر األنبياء والصحابة والتابعين عصر تكويني هو ما يجب أن يُحتذى ب

يصير التاريخي استرجاعاً لمرحلة تشّكل النموذج األعلى في . في كل العصور الالحقة
هي ما . مع ما يُضاف إليها ويُحذف منها، تصير هي ما نسعى إليه الى الوراء. الذهن

االيديولوجيا الدينية سلفية بطبيعتها، وبالضرورة التي يفترضها . يجب الرجوع إليه
يصير التطّور معدوماً . كراراً لما سبق في العصور السحيقةيصير التاريخ ت. أصحابها

إن لم يستند الى السلف الصالح، ويتحّول الى سجن توضع فيه األذهان والعقول 
مغزى الحياة أن يتفاعل اإلنسان مع حاضره كما . يفقد اإلنسان مغزاه ومعناه. واألرواح

  .لى ما سبقمعنى الحياة هي أن يتطّور اإلنسان ويضيف ع. مع ماضيه
  

السجين ال ينتج . سجن أبدي. سجن مدى الحياة. المجتمعات اإلسالمية سجينة ماضيها
المجتمعات الغربية تتطّور ألنها . تُعتبر كل بدعة ضاللة مصير صاحبها النار. وال يبدع

. لم تدّمر الدين لكنها تجاوزته مع الحفاظ عليه. تبدع، ألنها خرجت من سجنها
مجتمعاتنا اإلسالمية هي كل الدين، باألحرى الدين كل . ن الدينمجتمعاتها أوسع م

  .مجتمعنا
  

. الوحي قرآن، والقرآن كتاب. هذه اعتبرت بمثابة الوحي. اختصر الدين نفسه بالشريعة
كل فقيه بارز . تفسيرات للكتاب على مّر العصور. الشريعة مجلّدات ضخمة من الكتب

أصحاب . أوجه االختالف فيها كثيرة. وعة ومختلفةالتفسيرات متن. ينتج تفسيراً للكتاب
المذاهب لم يتوّرعوا في مراحل كثيرة عن االمتثال في سبيل المذهب أي في سبيل 

الذين يقولون بفرض تطبيق الشريعة على الدولة، . إعالء شأن مذهب من المذاهب
لى ذلك يؤدي الى فرض االختالف ع. يعنون فرض تفسيرهم أو مذهبهم على الدولة

ال . وهذا يؤدي الى تشليع الدولة، ويقود بالنهاية الى غيابها أو تغييبها. مواد الدستور
ً في دولة يعّج دستورها بالتناقضات القائمة على اختالف  يمكن أن تكون مواطنا

االستبداد . تتحّول المذاهب قسراً من طرق لإليمان الى وسائل لتدمير الدولة. المذاهب
  .مر الدولة ويتحالف مع الدين من أجل ذلكالسياسي والمدني يد

  
ً على الحقيقة اإللهية يضع . يقاتل أهل المذهب بعضهم ألن كالً منهم يعتبر نفسه قابضا

ويقاتل أهل المذاهب . يقاتل أهل المذاهب السنّية بعضهم. نفسه مكان الذات اإللهية
  .كما يقاتل بعض أهل السنة بعض الشيعة. الشيعية بعضهم

  
القبض على الحقيقة .  على الحقيقة نوع من االستبدادالقبض

ال يستطيع القابض على الحقيقة إال أن . اإللهية استبداد مطلق
يعتبر نفسه متسامياً على اآلخرين، متفوقاً عليهم أخالقياً وأدبياً 

 ً القابض على الحقيقة يرهن نفسه لها؛ يسجن نفسه . وماديا
 ً الحقيقة .  أو أعداء لهضمن أسوارها؛ يعتبر اآلخرين خصوما

  .المطلقة تدمير مطلق للذات ولآلخرين

 هي  .هي تجّر الى االستكبار، واالستعالء، واالستهانة باآلخرين.  ليس مع الحقيقة تواضع
تصل في استعالئها الى . تتعالى الذات على الموضوع. كذلك مؤدية الى االستهانة بالواقع

  .نفسها الناطقة الوحيدة باسمهاااللتصاق بالذات اإللهية أو اعتبار 
  

يصير أتباع المذاهب األخرى أعداء له؛ ألنهم . القابض على الحقيقة يمنعها عن غيره
ً مع الذات . أعداء للحقيقة أو مخالفون لها ً ونزاعا يصير االختالف في المذهب افتراقا

  .كأّن الذات اإللهية بحاجة لمن يدافع عنها. اإللهية
  

 السياسي يحدّ من حرية الرأي فإن االستبداد الديني يحدّ من حرية الفكر إذا كان االستبداد
في الحالتين يحدث انغالق المجتمعات . احدهما ينتج العبودية واآلخر ينتج التفاهة. والعقل

العربية واالنغالق عن العالم والخوف من الثقافة العالمية والخوف على الثقافة اإلسالمية 
اعتزاز كبير بماض لم يعد . هذا يؤدي الى تناقض كبير. افة العالميةمن االستيعاب في الثق

. تتعّطل ملكة التهذيب. يفقد العقل سويّته. موجوداً وخوف من حاضر ينوء بثقله علينا
تصبح سلوكياتنا غير مفهومة، حتى بالنسبة . يتعطل السياق، تتحّكم العشوائية في الذهن

  .يزاح االيمان الى المقعد الخلفي.  معناهانؤدّي الطقوس من دون أن نفهم. إلينا
  

هل اّن هللا معنا أم نحن معه وحسب؟ هل لنا . نقبض على حقيقة إلهية ونُهزم في الحين ذاته
نيأس من . وأننا ال يحسب لنا حساب. حساب في هذه الدنيا؟ في خبايا أنفسنا نعتقد أننا صفر

  .بح حكراً على المسلمين في هذا العالمنقوم بعمليات انتحارية، حتى كادت تص. هذه الدنيا
  

بعد عقود من االستقالل، . آمالنا وطروحاتنا صارت مستحيلة. لسنا من يجب أن نكون
االنفصام . تفاهاتنا تجاوزت االنفصام. يقرر مصيرنا الغير من القوى اإلقليمية والدولية

ما ال نستهلك، ) نتج لنايُ (ننتج . يُضاف إليه مسافة كبيرة بين واإلنتاج واالستهالك. نفسي
ً ال مبادلة بين ما نصدّر وما نستورد. ونستهلك ما ال ننتج ألنهم يصدّرون النفط . عمليا

يزداد احتقارنا . عملياً نستهلك وال ننتج. بالنيابة عنا، ونستورد بما يتركونه لنا من عائدات
كيف نساهم ثقافياً .  فيهنحن عبء عليه، ال نساهم. نشعر أننا عالة على هذا العالم. ألنفسنا

 ً ً في عالم ال نساهم فيه إنتاجيا . يعاملنا الجميع كاألطفال. مستقبلنا يُصنع لنا. وحضاريا
ال نستحّق . احترام التاريخ من قبل باحث غربي عن المنطقة ال وجود له في الراهن

عل حيال استكبار مفت. عنصرية معكوسة. دونيّة تجاه الغرب. ال نحترم أنفسنا. االحترام
لم نعد نستطيع أن نكون موضوعيين حيال . تواضع دوني حيال الحاضر. الماضي

  .الماضي أو الحاضر
  

من أين نبدأ؟ الجواب الشائع هو : بعد عقود من سنين االستقالل نطرح على أنفسنا السؤال
. وكأن الدين بحاجة الى إصالح، أو يمكن إصالحه. أن اإلصالح الديني صار ضرورة

 الديني مثل شعار تطبيق الشريعة يحتاج الى مئات السنين، إذا كان ممكناً عمليا، اإلصالح
القول باإلصالح الديني هو كالقول بتطبيق الشريعة، وهذا أساس . وهو غير ممكن

  .االختالفات والحروب التي ال نعلم آخرها
  

. غير دينيةهذا يحتاج الى منهجية . ما نحتاجه هو تجاوز الدين في النظر الى مشاكلنا
اإلصالح الديني ال يعني االعتدال في الدين، إذ أن . الحداثة ال تعني اإلصالح الديني

المطلوب أن نجيب ). ال يمكن االعتدال بشأن الحقيقة المطلقة(االعتدال الديني مستحيل 
الحداثة هي في هذا العقل المستجد الذي نهمل البحث . على مشاكل جديدة بعقل مستجد

هي كاالجتهاد سعي في سبيل أجوبة راهنة وحلول .  الحداثة وصفة جاهزةليست. عنه
  .عصرية للمشاكل التي يواجهها مجتمعنا

  
فكأن ذلك لم يكن واقع المجتمع . يعتبر البعض أن العلمانية تقضي بفصل الدين عن الدولة

.  العصورهذه كانت الحال في كل. للدين رجاله وللسياسة رجالها. منذ أيام اإلسالم األولى
لكن ما نحتاجه اآلن هو أن يحتّل الدين مجاله في . وهناك مؤسسات دينية وأخرى مدنية

. ليس اإلسالم هو الحل لكل شيء كما يدّعي االخوان المسلمون والسلفيون. الحياة اليومية
للدين مجاله وهو اإليمان الفردي . كما يُنسب الى النبي“ أنتم أعلم بشؤون دنياكم”

 الجماعية الضرورية، وكل ما عدا ذلك من شؤون اجتماعية واقتصادية والممارسات
المطلوب هو أن يصبح الدين أحد مجاالت . يقع خارج الدين… وسياسية وعسكرية، الخ

فيستمدّ الواحد منا الحلول لمشاكل جديدة، لم تطرأ قديماً، بعقل مستعدّ . النشاط البشري
مطلوب التجاوز بمعنى حصر الدين في . نعم. بهذا هو المطلو. لقبول الجديد من الحلول

  ة السائدةـاله محصوراً، وشرط أن ترضى الذهنيـون مجــمجاله الذي يليق به، شرط أن يك

  
  الفضل شلق

  لبنان
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  .  بذلك
  

والشرط األكبر هو تراجع االستبداد السياسي كي يخّف الضغط على النفس البشرية، 
ب الدين من الوجود، وال ال يمكن شط. وكي ينفّك الدين عن غيره من مجاالت النشاط

المطلوب وضعه في مجاله . غيره من النشاطات السياسيةيمكن إلغاؤه أو إخضاعه ل
ً . الخاص والحرص على أن ال يعتدي على المجاالت األخرى . يبقى اإليمان ضروريا

وليكن إيمانه منبعثاً من ضميره . من شاء فليؤمن. يحتاج اإلنسان الي ايمان من نوع ما
 ً   .ال مجرد طقوس يجري تردادها ببغاويا

  
أولويتها يجعل الدين نوعا من االستبداد أشدّ  على  ، واإلصراراإللحاح على الطقوس

الطاغية .  ال يوجد منافسة بين اإلثنين بل تحالف بينهما وأدهى من االستبداد السياسي؛
. في هذا التعاون استبداد مزدوج. الدين على الدوام“ علماء”في السياسة يتحالف مع 

وقد صار هذا التحالف . الشيخ واألميرهذا ما أدى إليه تحالف . وهو مصدر الخراب
ً بواسطة النفط الذي استخدم لتصدير هذا التحالف السلفي الماضوي تحالف . ممكنا

. االستبداد الديني واالستبداد السياسي إهانة للدين، ألنه يصاب بنفس تفاهة الطاغية
. لى الفخروما نحن عليه ال يبعث ع. تحالف الدين واالستبداد هو في أساس ما نحن عليه

يأبى البعض االعتراف . ما نحن عليه هزيمة مهينة أمام صهيونية مستوردة قليلة العدد
ألننا لسنا مع أنفسنا ولسنا . هللا ليس معنا. بالهزيمة في سبيل تمجيد ماض لم يعد موجوداً 

إذا كان اللع يسيّر العالم كل لحظة، كما يدّعي األشاعرة، فإنه . على سوية من أمرنا
  .هذا حجاج سفسطائي. بنا على ما نحن فيهيعاق

  
. األنهار الكبرى تنبع من غير أرضنا. الى مزيد من الشح، واألمطار ال تكفي: الماء

ً : الصناعة. نحن نستورد معظم القمح للغذاء: الزراعة : الخدمات. ال نعرف عنها شيئا
ً نحو مجتمع مغلق ثقافياً، وي. أوامر الطاغية يجري تلبيتها بكل حذافيرها سير ماديا

ال دخل له : الدين ال يجيب على أي من تلك المشاكل لسبب بسيط. االنهيار أو التالشي
تقاليدنا وديننا السائد ال تفيد . النشاط والعمل في المجاالت غير الدينية هو المطلوب. بها

 ال. نحن أمة مقعدة كسيحة. العقل والسعي وحدهما يفيدان. شيئاً في حّل مشاكل الحاضر
لكن هذا ما حصل بفعل تحالف الطغيان . يجوز أن يستولي القفا على رأس اإلنسان

ً آخر التفاهة التي أدى إليها الطغيان يؤكدها الدين بشكلها . والدين؛ وصار الدين طغيانا
  .الحالي

  
  .الدين غير اإليمان

 العمل .اإليمان ال يفيد هللا بل يفيد صاحبه. اإليمان فردي.  الدين سلطة اجتماعية
 ً    االجتماعي شبكة عالقات بين الناس ال موضع فيها للدين إال جزئيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نسبة الى العهدة العمرية ابان ( بين القدس اليهودية والقدس العمرية االسالمية

, بين القدسين تاريخ من االكاذيب والجهل والزيف من جهة, )دخول االسالم للمدينة 
الصحيح والعمل الجاد على جميع االصعدة ووضع االستراتيجيات وتاريخ من التخطيط 
  . الدقيقة من جهة اخرى

  
ال احتاج التذكير بأن االكاذيب والجهل والزيف هي من حصة المجتمعات العربية ولن 

فالمجتمعات العربية سعيدة بهذه الصفات وتنام عليها لهذا , تتنازل عنها مهما كلفها ذلك
ومع هذا التردي نجد االنفة والكبرياء والخيالء ال , المجتمعاتاصبحت اضحوكة لباقي 

فالعربي ال يحتاج العمل طبعا الن ! حدود لها وال يقبل العربي ان يكون اقل من ذلك
هذا كفيل بأن يجعل الرب ومالئكته في خدمتهم بدليل ) خير امة اخرجت للناس(العرب 

  . وجود النفط تحت اقدامهم
  

ذكير بأن التخطيط الصحيح والعمل الجاد ووضع االستراتيجيات الدقيقة ايضاً ال احتاج الت
بل بالعكس هم يعملوا على ان , هي من حصة اليهود ولن يتنازلوا عنها مهما كلفهم ذلك

وعلى الرغم من قولهم بانهم , يكونوا في طليعة مجتمعات العالم وكل المؤشرات تؤكد ذلك
يل مهار من اجل ان يكونوا شعب هللا المختار بأعمالهم شعب هللا المختار اال أنهم يعملوا ل

  .ال ان يناموا بأنتظار الرب ومالئكته
  

ً باالعتراف بذكاء اليهود وبحسن تخطيط وتعاونهم فيما بينهم  وعليه فال اجد حرجا
  .للوصول الى اهدافهم الدينية والقومية بشتى الطرق مرة ثانية بشتى الطرق 

  
بمعنى ان , تابة والبحث يجب ان يخضع للمحور المراد تناولها به تناول مدينة القدس بالك

الننا ال , القدس الدينية تختلف عن القدس القومية كذلك تختلف عن القدس التاريخية وهكذا
ناهيك ) الصديق او العدو ( نستطيع تناولها بذات المعطيات واال سندخل في النفق المظلم 

  . يعرفوا غير الشتائم ورفض كل ما هو حقيقيعن االغبياء من الطرفين الذي ال 
  

العقل العربي الذي خضع لمراحل تجهيل منظمة من قبل المؤسسة الدينية المتمثلة 
ً وال اقبح بالكذب , بمجموعة رعاع يصعدون المنابر كل يوم جمعة ليقدموا لنا نموذجا

بية فمنذ ثورات العسكر الغبية في بعض الدول العر, والزيف على مدى عقود 
اصبحت , واستحواذهم على الحكم وقبل ذلك صناعة ما يسمى اصطالحاً بالقومية العربية

وال تريد ان تعرف كيف , !هذه العقلية مشوهة قاصرة عن ادراك مجريات االحداث 
تجري االحداث ومن يصنعها او كيف وقعت الحروب والصراعات او كيف تأسست المدن 

مدينة , صبحت مدن دينية وكيف تعاقبت عليها االديانومن هي االقوام التي عاشت وكيف ا
  . كالقدس مثالً كيف اصبحت اهم ادوات القتل بين اليهود والمسلمين؟

  
  .وجود اليهودية في القدس اقدم بكثير من وجود االسالم: دينياً 

 ً   .وجود العبرانية والعبرانيين اقدم بكثير من وجود العربية والعرب: تاريخيا
  . الواقع تعرض المسلمون للكثير من المآسي منذ اعالن دولة اسرائيلولكن على ارض

   
الذي قام به اليهود في فلسطين قام به المسلمين في اماكن اخرى 

والذي يقوم به اليهود اليوم في القدس يقوم به المسلمين في , 
وما سيقوم به اليهود غداً في باقي المناطق , العراق وسوريا

 المرتقبة سيقوم به المسلمين في مناطق داخل حدود دولتهم
والن صراع االديان  ,يعتقدون بضرورتها لنشر دينهم وتقويته

والمذاهب عابراً للحدود فال غرابة ان نجد فلسطيني تكفيري 
انتحاري يفجر جسده في سوق شعبي عراقي النه سني ويعتقد 

  .بضرورة قتل الشيعي
  

هتافات الطنانة هو صراع اديان والغلبة فيه بعيداً عن العواطف واطالق الشعارات وال
بالتأكيد ال نتمنى ان تكون لغة القتل والتعذيب , لالقوى وليس لتعاليم السماء وكيف نزلت
الذي يعرف كيفية التعامل مع ) الجانب العربي ( هي السائدة وبالتأكيد نتعاطف مع الخاسر 

فبعد كل هزيمة , ف يُجندها لصالحه الهزائم على كثرتها فلقد تعود عليها ويعرف ايضاً كي
ولكننا في , عربية يصعد رئيس جديد الحدى الحكومات العربية ويُمنح اخر جائزة البطولة

ذات الوقت نُذكر بأن الحياة لالذكياء الذين يعملون ويجتهدون من اجل مستقبلهم ومستقبل 
   والشتائم فقطاجيالهم بكل تفاني وليست للجهالء الذين يجيدون الثرثرة والصراخ 

  
  
  
  
  
  
   

 
  صادق العلي

  العراق
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  بالتجربة الصينية أتيح للمراقب الكشف عن نواقص الرأسمالية والماركسية وألن

الصينيين احذوا من الطرفين أفضلهما وسعوا إلى اخراج الناس من الفقر المدقع إلى 
والسياسية بين جوهر مشارف الطبقة الوسطى وبالتالي جمعت النخبة االقتصادية 

الشيوعية وديناميكية الرأسمالية بهدف إنهاء حالة البؤس التى تحكمت باألغلبية الساحقة 
بالفعل تعهدت النخبة الجديدة بالوصول بالشعب إلى مصاف السعادة وألن السعادة عند 

ً من مقولته الشهيرة  األغنياء (ماركس جاءت شرط شارط بإجتثاث الراسمالية انطالقا
  . )دادوا غناًء والفقراء قفراً يز
  

ولفترة طويلة من الزمن كانت مقولته صحيحة وتنطبق على نظام الرأسمالي االقتصادي 
لكن مع الحركة الثورية التى خاضتها شعوب النظم الرأسمالية تغير الحال بعد اضافة 
الديمقراطية السياسية الذي جعل من كتاب الرأسمال لكارل ماركس أشبه بالمجمد 
والثابت عند مرحلة تعاقبت مراحل جديدة عليه، تغيرت طبيعة اإلنسان لكن هو لم 
يناسبها أو لم يشهد تغيرات بل النظام الرأسمالي وبفضل الديمقراطية التى دفعت 
الشعوب دماء باهظة من أجل تحقيقها أحدثت تغير جوهري الذي جعل المعادلة هكذا 

وهنا ) ع والفقر يتناقص والشعور بالرضى بازدياداألغنياء يزدادون ثراًء والحلقة تتوس(
تفضي التجربة الصينية التى جازفت باقتصادها مستبشرة بالتغير والنجاح بأن مجلد 

ة المطلق، ـل خصوصيــرة لم تحمـالماركسي لم يكن متماسك بالشكل الكافي أو أن الفك
  يراتـات للمتغـ عام دون األلتف170فقد كتب قبل 

نسان االجتماعية والعلوم والسياسة واالقتصاد  الطبيعية لإل
ً كان ماركس قد اختصر التاريخ على طبقية  وألن ايضا

ن يشير إلى الدوافع التى تُحرك الجنس االقتصاد دون أ
البشري، وهذه مسألة خاضعة إلى مفهوم معنى الطبقي، قد 
تكون تشكيلها بدأ قبل الفرز بين هابيل وقابيل بل هناك طبقات 

كل فرد تحتاج إلى عقالنية لترتيبها والتى باألصل هي داخل 
مسألة غائبة عن األغلبية بل التجربة البشرية تشير بأن 

  .  الفوضى أكثر من المنظم اإلنسان بطبيعته يميل إلى سلوك

قد يكون ماركس بالغ في نواياه الهادفة للوصول إلى السعادة أو قد تم تفسير سعادة ماركس 
 مقاصده الحقيقية، ألن معظم المراقبين خلطوا بين الهرمية والمجتمع بطريقة مختلفة عن

الطبقي عندما فندوا طبقية االقتصاد في التاريخ بل حتى اآلن وبالرغم من مزاعم 
الشيوعيين بماركسيتهم، المجلد لم يقرأ جيداً، لكن يبقى السؤال لماذا تطورت الرأسمالية 

 في المجتمعات ايكتاتورية البرجوازية على قواهبإضافتها للديمقراطية وبها حافظت الد
الغربية بينما أخفقت الماركسية من التطور والمحافظة على وجودها، بل كان انتقال 
السلطة من البرجوازية التقليدية إلى الطبقة العمالية والتى يسميها ماركس بالفئة الطيبة 

 الطيبون بعد ختصار تحولإامام اخرى شريرة أمر كارثي وتجربة غنية باألحداث، بل ب
يدين بشرورهم، على سبيل صعودهم إلى السلطة إلى اشرار وتفوقوا على األشرار التقل

،       ام بنقل سكنه إلى منطقة األغنياءالفقير الذي اغتنى فجأة واول ما صنعه قالمثال، 
اجتماعية لهذا تأتي التجربة الصينية لكي تقول بأن ال يوجد في الحياة شيء اسمه سعادة 

شاملة بل ما يمكن تحقيقه على الصعيد األفقي هو حياة كريمة وأن السعادة تبقى مسألة 
فردية تقع على عاتق الفرد وليس الدولة، أي أن تحقيقها ممكن في دولة تتوافر فيها 
اإلمكانيات، وجل تحقيقها، أن يسعى الفرد إلى المعرفة اوالً من أجل معرفة نفسه التى 

ة بناء رؤية تؤدي إلى الوصول إلى حدود السعادة، إذاً السعادة مرتبطة توفر المعرف
بالمعرفة وطالما األغلبية تكره المعرفة وتتمسك بالتعليم إذا تحقيقها بشكل جماعي 

  . مستحيل
  

 مخاضات ُكبرى شهدتها هذا السجال صائب بالطبع ال يصح أن تغيب عنه حقيقة بأن هناك
حزب الو التحرير أو تطبيق نظريات حداثوية، استطاع ، مخاض التأسيس أهذه الدّول

 الصيني أن يدير بجدارة الراسمالية وفي ذات الوقت وفر حماية للطبقة العاملة شيوعيال
من خالل إعادة تنظيم الفالحة ودعم الصناعة االساسية مع القضاء على اإلقطاعية، 

ت في الذهنية لدى وبالتالي ضرب الصينيون تجربة جديدة تناقض تلك التى ترسخ
المراقبين حول عالقة الزواج األبدي بين الراسمالية والديمقراطية، لكنها تبقى تجربة 
متصلة بشخص واحد وليست بمؤسسة تماماً كما هو الحال في تركيا أو حال السعودية أو 

 فهذا النوع من النهوض مأخوذ من الستالينية التى اعتمدت ،مصر في عهد عبدالناصر
هاء شكل الفقر من خالل توفير للناس الخدمات األولية والطعام وبناء دولة قوية نظام ان

ً من مفهوم بأن الناس يهتمون أكثر كونهم غير بائسين من رغبتهم بالسعادة، لكن  انطالقا
غياب الحرية جعلها دول ناقلة للعلم وتفتقد لإلبداع بل كان دائماً مصيرها مع أول أزمة 

متاهات الفساد، وهنا نجد على سبيل المثال نموذج حداثوي اخر، الدول حقيقية اإلنهيار في 
االسكندنافية رغم الخدمات العالية التى تُقدمها وارتفاع دخل الفرد فيها والحرية إال أن 
مواطنين تلك الدول أقل سعادة من دول جنوب شرق اسيا المعدومة، وبالتالي السعادة 

 عميق، هل للسعادة لها أن تكون في علبة معبئة المفقودة في تلك الدول تطرح تساؤل
جاهزة أما تحتاج إلى جهد مبذول من الساعي إليها، وبهذا الخصوص كان قد ترك 

سر السعادة هو أن تعجب باالشياء دون أن (األمريكي كارل ساندبرغ مقولة شهيرة، 
  ). ترغب في امتالكها

  
ً في موقع أخر من العالم تطرق داالي الما، ر جل بوذي وحائز على جائرة نوبل ايضا

وفسر ) لن تشعر بالسعادة إذا بقيت تبحث عن مقوماتها( طرح مقولة أخرى هي اشكالية 
ذلك بأن السعادة على أنها فكرة إشكالية كما أن هناك درس في علم النفس أخبرنا بأن 

وسل البشر مبدعون في تدمير طرق الساعية نحو السعادة، لكن السؤال الكبير الذي يت
اإلجابة، هل هناك عالقة بين الثروة والسعادة أم أن المال يحمل سعادة آنية أو أن هناك 
فرق بين الشعور بلذة السعادة والسعادة المستمرة أو أن المال يعالج فقط مسألة التعاسة 
ً يحمل في تكويناته قوى منفلتة وغير مستسلمة ابداً والسعادة إحدى  طالما االنسان داخليا

  . لقوى التى ال تقبل أمر نظري يأُمر بضغطة زر، إسعدي حاملك فتسعدههذه ا
  

من هنا فإن مضمون المحصلة، لقد أنقذت الديمقراطية الرأسمالية بل استطاعت الحريّة 
تأهيل الواليات المحتدة االمريكية لقيادة العالم الحديث وألن الديمقراطية والحرية تتيح 

 الرأسمالية على الماركسية وألن الديمقراطية تزاوجت مع المجال لإلبداع أن يبدع، تفوقت
الرأسمالية، استمرت الرأسمالية والماركسية تالشت بل لم تستطيع في ذروة انتشارها 
الفكري إنشاء منظمومة مالية على مستوى العالم وألن الرأسمالية اختُزلت ديمقراطيتها 

ستراتجيات الخارجية الذي أوقعها في داخل نظامها السياسي واالجتماعي واستثنت منها اال
مراوحة قد تعيدها إلى اإلقطاعية مرة اخرى، هناك بوادر دامغة تشير عن إمكانية حصول 
طالق بين الديمقراطية والرأسمالية لصالح الديكتاتورية الرأسمالية كطبقة باألصل 

   متناقضة مع الطبقة األخرى

 

 
  مروان صباح

 فلسطني
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  من المسلم به أن األنظمة االستبدادية ال تحمل سوى شقاء

وبالتالي تتم العودة دائما إلى نقطة . شعوبها وال تثمر أي تقدم
الصفر حتى وإن قامت انتفاضات منددة بسياسة حكامها و بتعلقهم 

م زيادة على أن المستقى من حقائق الواقع يثبت أن الحاك. بالحكم
الدكتاتوري له دائما نفس اآلليات المعتمدة من أجل تركيع الشعب 
والتمادي في محاصرته وقمعه رغم وضوح التجارب السابقة بأنها 
طريقة تخلق المزيد من التمرد والغضب فالدكتاتور يقوم بالتوغل 
في مؤسسات الدولة وبالسيطرة على مفاصلها من أجل خدمة 

زعزعة كل المصادر التي يمكن أن مصالحه وفي اآلن نفسه يقوم ب
  . توقظ وعي شعبه أو أن تزرع بوادر التمرد

  
بداية يقع ضرب المنظومة التعليمية و إفراغها من كل قيمها ثم 
المحاصرة المستديمة لإلعالم و تطويعه من أجل خدمة الحزب 
الحاكم إضافة إلى تأصيل فكرة أن الحاكم في تأهب دائم لحماية 

ين من الجماعات اإلرهابية و التصدي لهم بالرغم الوطن و المواطن
من أن تفشي ظاهرة اإلرهاب داخل المجتمع المدني حتى وإن تمت 
السيطرة عليه هو إقرار بفشل الحاكم و نظامه وال يعد نجاحا مثلما 
تخال األغلبية التي ترفع الشعارات الداعمة والمساندة لقائدهم أو 

ية أنه السبب األصلي في خلق زعيمهم أو رئيسهم البطل دون درا
  .هذا الوباء باعتماد سياسة خلق األعداء 

  
من ناحية أخرى ال يخفى على العديد أن لعبة اإلرهاب الحقيقية 
تمتلك الدول الغربية قانونها و نظامها بدءا بحيثيات تشكل القاعدة 
وانتهاج الفوضى المنظمة للسيطرة على الشرق األوسط لنستخلص 

ن اإلرهاب األول انتاج غربي خــارجي والثاني وجود صنفان م
محصلة سياسة السيطرة والتسلط و التهميش التي يعتمدها جل 
الحكام في العالم العربي و يصب االثنان في نفس البوتقة من أجل 

  . االستمرارية والتسلط و التركيع
  

لقد أصبح جليا أنه كلما تفاقمت االضطرابات الداخلية وتواجد فراغ 
ي إال وتموقعت الجماعات التكفيرية واإلرهابية مما يثير سياس

حفيظة اإلرهاب الخارجي فهو كسمك القرش يجذبه كل نزيف 
  . ما تشكو منه دولة 

كما أنه بالرجوع الكتساح اإلرهاب في العالم العربي نستنتج مدى 
المسؤولية الكبرى للحاكم بنظامه القمعي وتحفيزه لجميع الوسائل 

  . ا أن تخلق األعداءالتي من شأنه
  

فضال عن ذلك فان المتطرفين واإلرهابيين ليسوا صنيع الساعة 
والظهور الفجئي كما يريدون إيهامنا وإال بماذا نفسر تركيز الحكام 
على تهميش التعليم و تفشي العدد المتزايد و المخيف من األطفال 
الذين يطردون من المدارس في سن طيعة و حساسة للغاية يسهل 

أليس هؤالء . ن طريقها تجنيد عقليات متعصبة منغلقة و متطرفةع
 األطفال مشروعا مستديم لكل توجه عنيف؟ 

  
أكثر من ذلك ما نشاهده من تنظيم محكم لقمع كل الوسائل التي من 
شأنها أن تنتقد نظاما ما و قمع كل وجه لالختالف و اعتماد طريقة 

صعيد التطرف حتى هي كلها عوامل تساهم في ت. تكميم األفواه
  . يفرز أوكارا إرهابية

  
وحتى لو افترضنا أن النظام خالي الشوائب و ال يعد طرفا في 
خلق اإلرهاب سواء كان فكريا أو ماديا فبماذا نفسر القصور في 
  رصد المعلومات التي تشكل خطورة على أمن البالد واستقرارها؟

  
 الحقيقة أن كل نظام استبدادي ال يبالي بكل هذا وال يهم الحاكم 
غير تجنيد أتباع الستمرار حكمه مع إهمال المشاكل األساسية 

. للدولة مما يزيد من تدهور األوضاع ويعمق االختالل المجتمعي
أليس من المعلوم أنه كلما تفشى الفقر والجهل أمسى الدين مالذا 

  ...للناس
  

. ق األعداء ميزة كل نظام متسلط وإن بدا معتدالإن سياسة خل
فاألنظمة الديمقراطية ال تخلق أعداء داخل أوطانها بل تسعى لنشر 

 ،ثقافة االختالف واالعتراف باآلخر وتصنع من المتألمين مبدعين
عكس ما يجري في العالم العربي بتحويل كل متألم إلى ناقم 

نى بالترويج للعنف وتأطير نقمته عبر فسح المجال ألزالم تع
والتعصب وتعمل في الضوء وبمباركة من النظام للقضاء على 
ضحاياهم المستقبلية خدمة للنظام القمعي السائد وحشد مساندين 
خانعين لتوسيع دائرة الثقة الوهمية في شخص الحاكم حتى تتحول 
كل ثغرات حكمه وفشل افرزه نظامه إلى بطوالت تمكن من تبرير 

ذلك فال بد من المزيد من الوعي أن كل نظام يطمح وعلى . طغيانه
للبقاء بكرسي السيادة يستدعي استخدام هذه السياسات الهشة في 

  . جوهرها والحذر من كل أثارها السلبية المستقبلية
  

وال يسعنا إال استخالص أنه طالما وجد في نظام المغاالة في 
إلى تواجد التمجيد والتعظيم لشخص الحاكم بصورة منمقة إضافة 

معارضة صورية فإننا أمام نظام دكتاتوري تكون الورقة الرابحة 
فيه تصنيع اإلرهاب كلما أحس بالخطر في سحب بساط السلطة 
ويقع بالتالي اللجوء إلى مشهد انتخابي كاريكاتوري لتمتين سلطته 

ساسي تحت غطاء الديمقراطية والتي ينتفي فيها المظهر األهم واأل
   ل على السلطةأال وهو التداو

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  حنان بن عريبية
 تونس

 

 
 
  

  
  

  إلى منى طبولي
  

  الضوء يرتجف من براءة
  الفراشات

 ال يجروء على البوح بحرقة
  .النار
  ..هناك 

بعيد ا ً حيث تركنا الوطن في 
  ثياب الحرب

  :كان صوتك يأتي 
  .نحن بخير والبالد حزينة

  أراك تعبرين من باب توما
وتشعين كالشمس على دروب 

  اآلالم
  ليت قلبي إليك يطير

لنصلي معاً  في البالد التي 
  تركناها

  ما بين الحلم والحلم سفن ٌتائه
  وكان علينا أن نغيب َ

  ...ننأىو
أخذت الحرب من كل واحدة منا 

  نصفها
  ..وبقينا في تيه المكان 

  لك اهللا وما تقدس من اسمه
 أمنيةٌ  مني إليك، أن تعودي

 . كي نعود إلى البالد

 

  فرات إسرب
 سورية
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  استمعت ومعي ماليين العرب لالهانات البشعة التي أطلقها ترامب ضد ملك آل

سعود ومن لف لفه ولفت انتباهي التصفيق والضحك المتواصل من قبل جمهور 
الحاضرين وكأنني أمام مسرحية كوميدية كنت شخصيا موضوعها كما كان الملك ومع 

ر إال أنني شعرت بألم اللطمة يجتاحني شخصيا أنني لست من أنصار الملك المذكو
وبأبشع ما شعرت من اهانة في حياتي ودفعني ذلك الستعادة تاريخ االهانات ضد 
العرب وكيفية التعاطي معنا في قضايانا وثرواتنا ومستقبلنا وحتى أرضنا وفهمت كيف 

بثقة تامة جرؤ ترامب على منح القدس والجوالن إلسرائيل علنا وبال خجل وال تردد و
أن ال احد من العرب والمسلمين سيفعل شيئا وان فعلوا فسيفعلون ببعضهم ال بأعدائهم 
وإال لما كان ثوار العراق وقوى المعارضة إبان حكم صدام حسين قد اعتبروا احتالل 
بالدهم تحريرا وقد اضحك ترامب جمهور مستمعيه علينا بشكل كان واضحا منه ان 

مما أشعرني ان جميع من كانوا هناك يعرفون مسبقا أننا حالة الجميع يفهمون النكتة 
تستحق الضحك لمجرد ذكرنا وهو ما جعلني في سلة واحدة مع ملك آل سعود الذي قال 

 ألف كتاب ووصفه بأنه رمز للثقافة والمثقفين وما 120عنه احد كتبة البالط انه قرأ 
فين في بالدنا على اإلطالق ما دام كتبه هذا المثقف البائس جعلني على قناعة ان ال مثق

رمز الثقافة صاحب اللسان الفصيح هذا وما دام لدينا كتاب بالط بهذه السخافة والصفاقة 
والكذب فدور المثقف يقوم على النقد والتأسيس للتغيير ال في التصفيق للحاكم زورا 

ألرض وبهتانا وما دام بيننا كاتب كذاك الذي أحصى كتب ملكه فسنظل أضحوكة ا
وناسها إلى ما شاء هللا فكاتبنا اإلحصائي العظيم لم يعرف ان في أمريكا كتاب 

 .وصحفيين أحصوا لزعيم بالدهم عشرة آالف كذبه من تسلمه الحكم
 

أكثر من مرة وجه ترامب اهانات علنية آلل سعود وحتى في 
لقائه مع ولي عهد ملك السعودية وهو يتبجح بالخرائط 

تدفعه السعودية من أموال ولم يخفي زعيم واألرقام عن ما س
الح ــة المستغولة أبدا انه يبيع آل سعود الســـاالمبريالي

 من الخدمة وهو قطعا لن   الصالحية أو الخارج المنتهي
ه وإرادة وزارة ـــيخفي ان هذا السالح لن يستخدم إال بإرادت

  ه وأجهزةــدفاع
 زعماء أمريكا فعلوا نفس الشيء بالسر  ميع استخباراته وبالشكل الذي يريد ورغم ان ج

 المعتوه  وبدون اهانات علنية تذكر إال ان الحقيقة المطلقة والجلية جاءت على لسان
ترامب وكأن األمر يراد له ان يكون كذلك وليس من باب السهو او خالفه ولم يعتذر 

  لــكترامب عن كلمة قالها عن آل سعود وكل العرب والمسلين بل كان واضحا 
 . يستحقون أكثر من ذلك اع الـالم ان هؤالء الرعــل العـول لكــأنه يقــالوضوح وك

 
أحد لم يرد على خطوات ترامب وقراراته واهاناته وإعالنه الوقح برغبته بإجبار آل 
سعود على دفع ثمن حمايته لهم واحد لم يمارس أي احتجاج عملي ضد ترامب وإدارته 

سرائيل ومباركة احتاللها وشطب كلمة احتالل من اإلعالم منذ قرار منح القدس إل
األمريكي وفيما عدا المهاترات اللفظية ضد ترامب من البعض إال ان األمور ظلت على 
حالها بما في ذلك مواصلة التزاور مع ترامب واستقبال أركان إدارته وتعميق العالقة 

ستثناء وتجيير الخالفات العربية به وبإدارته وشراء األسلحة منه من قبل الجميع بال ا

العربية لصالحه فقد اختلت بعض دول الخليج مع بعضها إال ان كال الطرفين واصال شراء 
األسلحة من ترامب ففعلت قطر ما فعلته مملكة آل سعود وكذا اإلمارات وسواها واستقبلت 

ة من خالل دول الخليج الوفود من دولة االحتالل وزارت وفودهم علنا فلسطين المحتل
 .دولة االحتالل

 
الرد العملي الوحيد جاء من قبل داعش وعلى لسان البغدادي نفسه في معرض تبريره 
لتفجيرات سيريالنكا على اعتبار أنها جاءت ضد صفقة القرن وضد إسرائيل مما يجعل 
السؤال الذي ال ينتهي ما هي حكاية ضرب كل العالم ما عدا أمريكا وإسرائيل واعتبار كل 
فعل أيا كان وفي أي مكان في العالم موجه ضد أمريكا وإسرائيل واالمتناع الواضح 

 .والعلني عن ضربهما بالذات
 

حركة القاعدة وطالبان وداعش ومن لف لفها تمارس كل أشكال العنف ضد الجميع 
باعتبار هذا العنف موجه ضد االمبريالية والصهيونية وتمتنع علنا عن مواجهتهما في عقر 

رهم فاحد من هؤالء الغيورين لم يقم بأي رد عملي على ديار الكفر في واشنطن وتل ديا
أبيب بل كانت العراق وسوريا وليبيا واليمن ومصر وغيرها هي مسرح أحداث الموت 
والقتل العملي وتصوير كل ذلك زورا على انه حرب على الكفر فهل السوريين والليبيين 

العراقية اإليرانية التي أضعفت البلدين هي حرب ضد والمصريين هم الكفار وهل الحرب 
الكفر وهل احتالل أمريكا للعراق هي حرب ضد الكفر أيضا وهل الحرب على الكويت 
هي حرب ضد الكفر وكذا الحرب على اليمن والتي ال زالت دائرة حتى يومنا هذا وكذا 

رات التي ال تتوقف في الحرب األهلية في ليبيا وما يجري في الجزائر والسودان والتفجي
 .مصر وحالة االنقسام والخصام في فلسطين

 
أين نقف نحن اليوم إذن وما هو الحال الحقيقي الذي نعيش وكيف يظهر من بين ظهرانينا 
من يدافع اليوم عن أمريكا وإسرائيل ويقيم امتن العالقات معهم ومن يقتلنا علنا لمحاربة 

 الراحل صدام حسين وهو يقاتل إيران فقد أعلن أمريكا وإسرائيل هذه كذا فعل الرئيس
وكذا كان احتالل الكويت أيضا " المحمرة " أكثر من مرة ان الطريق إلى القدس تمر عبر 

طريقا إلى القدس من جديد وكان كل طرق األرض توصل إلى القدس إال طريق القدس 
 .نفسها

 
ران واعتبروه حارسا كل العرب تقريبا وقفوا إلى جانب صدام حسين وهو يحارب إي

للبوابة الشرقية للعالم العربي ولم يكن احد على اإلطالق معنيا بالبوابة الخلفية التي تتسلل 
منها إسرائيل بكل قواها ومعها كل قوى االستعمار واالمبريالية وحين ارتد صدام عن 

وقفوا إيران إلى الكويت معتبرا الحرب العراقية اإليرانية لثماني سنوات عجاف فتنة 
جميعا صفا واحدا مع أمريكا وليس مع أنفسهم ليحاربوا في جبهتها بما في ذلك قوى 
المعارضة العراقية بكل ألوانها والذين قبلوا ألنفسهم ان يدخلوا إلى بلدهم  على ظهر دبابة 
االحتالل األمريكي واصطف معا اليساري واليميني والعلماني والمتدين تحت علم أمريكا 

 . وصفقوا الحتالل بلدهم باعتباره تحريرا وبكل صفاقة وبال أدنى خجلاالمبريالي
 

المصيبة األلعن في تاريخنا الحديث ان كل أشكال العار التي نمارسها تجد من يدافع عنها 
ويقدم لها رؤى فكرية وفلسفية وأدب وفن وقد ظهر ذك جليا في الحرب على إيران 

الحرب على سوريا وليبيا واليمن ووجدنا والحرب على العراق والحرب على الكويت و
مثقفين او أشباه مثقفين عرب يدافعون عن التطبيع مع الصهيونية ولم نسمع مثقف عربي 
واحد يطالب بقطع العالقة مع واشنطن بعد إعالن القدس عاصمة للصهيونية ودولة 

جم سوريا االحتالل وال بعد منح الجوالن لدولة االحتالل دون اعتبار لدولة عربية بح
وعلى العكس من ذلك فلم يخرج صوت عربي واحد يذكر بشيء تلك الفعلة الترامبية 

 .الشنيعة
 

القدس التي كانت وال زالت وتبقى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عند العرب 
المسلمين وقبلة العرب المسيحيين تسرق علنا وال يفعل احد شيئا على اإلطالق سوى 

صريح هناك واجتماع هنا واجتماع هناك دون تطال تلك التصريحات تصريح هنا وت
واالجتماعات ولو بالقول أمريكا على اإلطالق اللهم إال بلغة العتاب والعتب وال شيء أكثر 
وبدل من ذلك وجدنا بين ظهرانينا من يذبح ويدعو يذبح اآليزيدين والمسيحيين والشيعة 

ئيل بمنأى عن أي خطر وكذا وجدنا الشعب الذي تارة والسنة تارة وتبقى أمريكا وإسرا
يقبع تحت االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة منشغل ببعضه تاركا لالحتالل حق 

 .التصرف بالبالد والعباد دون ان يندى جبين احد على اإلطالق من سائر األطراف

  
  عدنان الصباح

 فلسطني
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بول االهانة حد ما هي أسباب حالة البؤس التي نعيش ولماذا تتغلغل فينا حالة الهوان وق
االستهانة بذواتنا ومشاركة اآلخرين الهجوم علينا وجلد ذاتنا قابلين أوال بجلد اآلخرين 
واهانتهم العلنية لنا بكل وقاحة وبدل مواجهتهم نسارع لالرتماء بأحضانهم فيتسلل من 
بين ظهرانينا كل مبدع وعالم ومهني ناجح بل وحتى كل عامل نشيط لينتمي إلى عالم 

وص واالحتماء بجنسياتهم ونقف في طوابير االنتظار للحصول على جنسيات اللص
اآلخرين وننفذ بأيدينا ودمنا أجنداتهم في كل أرجاء الوطن العربي ففي فلسطين بات 
العمل في المستوطنات ومؤسسات االحتالل مخرجا حياتيا للغالبية من عامة الناس 

ن عمل في مؤسسات العدو ونعلن وبعض الموظفين يحصلون على إجازات ليبحثوا ع
عن مقاطعة منتجات المستوطنات وال نتحدث أبدا عن العمل في إنتاج تلك المنتجات في 

 .نفس المستوطنات
 

يعيش العرب بؤس سياسي ال يفوقه بؤس على األرض حتى في أكثر البلدان فقرا 
داء وتكون عونا وتخلفا فقد نكون األمة الوحيدة على األرض التي تمالئ المحتلين واألع

وبؤس او تخلف اجتماعي يطال نصف مجتمعنا باعتبار المرأة ضلع , لهم على ذاتها
وبؤس ثقافي , قاصر وعورة ال يجوز إظهارها للعلن ال شكال وال عمال وال صوت

فنحن نستخدم لغات الغير لنثبت أننا عصريين ومتحضرين فقد ال تجد اسما لشركة او 
ة أساسا لها وان لم يكن باالسم فباالختصار او بالشعار وأحيانا محل إال واللغات الالتيني

نستخدم أسماء وشعارات معادية لنا دون إدراك ومعرفة لنثبت للقاصي والداني بان 
وبؤس اقتصادي ال مثيل له فنحن أكثر األمم استهالكا , الجهل يسيطر علينا بالمطلق

اركة في صناعة خيرات البشرية وال لمنتجات غيرنا وبعدا عن أي إبداع او إنتاج او مش
نقدم أي تميز حتى في صنوف األكل فال يوجد ماركة طعام عربية واحدة مكتفين بدور 
الفم الملتهم للطعام والفاقد ألي دور آخر وإذا استثنيا المطبخ التركي من قائمة طعامنا 

أبدا وحتى فقد ال نجد ما نمأل به أمعاءنا سوى الخبز واللبن فالرز ليس من زادنا 
المالبس فال دار أزياء عربية تشارك في صناعة األزياء في العالم وحتى اللباس العربي 

وبؤس في العلم , التقليدي فان أشهر دور لصناعته في باريس وروما والصين والهند
فنحن اقل األمم بحثا وسعيا للعلم والمعرفة فال نقرا وال نكتب وان فعلنا فال نفعل ما هو 

 فيما نقرأ وال فيما نكتب وال نعرف دورا للمختبرات إال لفحص البول فكل ضروري ال
 دوالر وتنفق 1441العرب فبينما تنفق أمريكا على البحث العلمي عن الفرد الواحد 

 دوالر تنفق كل من مصر والمغرب وتونس والسودان والجزائر وعمان 1361إسرائيل 
 . دوالر295والبحرين مجتمعين 

 
ك الذين تحدثوا عن أسباب تخلفنا وهواننا وضعفنا وقد حاول البعض وضع وكثيرين أولئ

أسباب واضحة ومحددة لذلك وقد تشابه البعض ويمكن اختزال األسباب التي يعتقدها 
 :الجميع تقريبا بما يلي

أي العيش في جلباب الماضي والتاريخ مع تصويره كما نشتهي احتماء " ألما ورائية" -
 .ريبه من الحاضر المز

 .غياب التخطيط واالبتكار والقدرة على توجيه االستثمار -
غياب العقل النقدي وتقييد العقل بما هو مقبول ومنعه عن البحث والتحليل للوصول  -

 .إلى ما هو ضروري
 .سوء استخدام اإلعالم وسائر وسائل االتصال او عدم وجود رسالة لنقلها إلى العالم -
 . كليا للفكر المبدع وللفضاء الحر للتفكيرالتعليم التلقيني المغيب -
 .الشخصنة التامة لكل شيء وتغييب المأسسة كليا عن حياتنا -
االرتهان إلى المقدس التاريخي البعيد وغير المثبت باعتباره مسلما وال يجوز مناقشته  -

 .من باب تقديس القديم
 .نىاالنغالق على الذات ورفض قبول اآلخر خوفا ال تعففا وال غ -
 .التمسك بالعادات والتقاليد القديمة واالنغالق كليا عن حضارات البشر وايجابياتها -
الدين والغيبيات والفقه المتحجر وكان اآلخرين ال دين لهم وال غيبيات وال عصور  -

 .ظالمية كانت أبشع مما مر علينا
 ثوار كفولتير غياب الثورة الثقافية كليا فلم يظهر حتى اليوم في أوساطنا فالسفة -

 .وروسو وديدرو وغيرهم
غياب الثورة االجتماعية واالقتصادية فال مجددين وال ثائرين وبالتالي غابت الثورة  -

 .السياسية وانحصرت في جملة من انقالبات الستبدال الحاكم ال لتغيير الحكم
الشباب حق القيادة للعجائز على قاعدة األكبر سنا أكثر وعيا وبالتالي تغييب دور  -

 .ومنع حماسهم من الفعل والقبول بعقلية العجوز المتعب الرافض للتجديد والتغيير

  مصر نموذجا–زيادة عدد السكان  -
 سلبية المثقفين وتقاعسهم -
 الهزائم المتواصلة -
  .االستعمار واالحتالل وسيطرة األجنبي -
 

ن فحصها سعيا لإلجابة هذه األسباب وغيرها هي التي يجب علينا مناقشتها واالنتهاء م
على السؤال األهم كيف يمكننا ان نبحث عن ذاتنا لنجدها مقدمة لرفض الدونية والنهوض 
من تحت ركامها باغتيالها ودفنها تحت ركامها ذاته ليصبح قبرها شاهدا على انتصارنا 
وخروجنا من قمقم التخلف واقعا حقيقيا لنا وصورة يراها اآلخرين حين نكون جزء فاعل 

  وحقيقي ومشارك في صياغة حضارة البشر وفعلهم المثمر على األرض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 ًوماي شالع رتجإن ه..  
  ..ال تَلُمني

  ..بلبلي الغرّيد إنّي
  قَد ملَلت االنتظار
قلبي أثقَلته نَبض..  

الشَّوِق في قَلبِ النّهار ماتمهه  
  لست أبغي
  غيَر قلبٍ

  أدمَن األشواقَ صمتًا
في خُشوٍع و انبهار  

***  
  ..ال تَلُمني

  وانثَنَيت... إنْ بيومٍ شفَّني الوجد حبيبي
  ما سلَوت. ..بلبلي الغرّيد إنّي

  ..لست ممنْ يدفنُ األشواَق سرا
ال وال أرمي بشَوقي كَالجِمار  

  سوف أحذو يا حبيبي
  ..حذو طَيرٍ

طار عانقَ األفاقَ جهرًا ثُم   

 

 

  نائلة أبو طاحون
 فلسطني
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  ،مع تصريحات المانيا بقبول اعداد كبيرة من المهاجرين دون التقيد باتفاقية شنكن

 صارت توسعت موجة الهجرة وسط العراقيين، واصبحت حديث الناس، حتى
االتصاالت التي تردني وغيري من المقيمين في المانيا اكثر مما تتوقعون، كلهم يسألون 
عن طرق الهجرة وامكانية الوصول الى المانيا او فلندا، ما هي ظروف العيش، 

  االيجابيات والسلبيات، اسئلة كثيرة تخطر في بال من ينوي الهجرة
  

الول هم المتضررون من النظام القائم في كانت االسئلة تاتي من نوعين من الناس، ا
العراق وسياسة االحزاب االسالمية والقومية، وهم يشكلون االغلبية، النوع الثاني 
المستفيدون من النظام الحاكم وهم االقلية، االسئلة اختلفت بين النوعين وتجاوبي معها 

  اختلف ايضا
  

 في معلومات عن طريق المتضررون إن كانوا فقراء ام اغنياء، تركزت اسئلتهم
الهجرة، الذي ال اعلم عنه شيء فلم افيدهم بذلك، لكن الجواب كان حاظراً في 
الفضائيات العراقية والعربية بتفاصيل كاملة، باالضافة الى وسائل التواصل االجتماعي 
التي عجت باالفالم عن طريق الهجرة، والسؤال االخر المشترك بينهم كان عن امكانية 

مساعدة لهم عندما يدخلون االراضي االلمانية بالترجمة او النصيحة، وعندما تقديم ال
كنت اجيب بالموافقة، كانت سعادتهم ال توصف وكأنني منحتهم حق اللجوء، طموح 
هؤالء كان في الوصول الى مكان تصان فيه كرامتهم ويحترم حرياتهم ويحصلون فيه 

  قليلي االسئلة وااللحاحعلى فرص عمل يعبرون بها عن طاقاتهم، فكانوا 
  

اما المستفيدون من نظام المحاصصة الدينية القومية تعظاء في االحزاب الحاكمة او 
مؤيدين لها، كانت اسئلتهم مختلفة تماماً، فهم يرفضون الهجرة بالطرق التقليدية 
ويسئلون عن امكانية الحصول على الشنكن فيزة، وبشرط بدون بصمة، عندما كنت 

 ال اعلم عن الموضوع شيء، كانوا يمتعضون ويلمحون انني اخفي عنهم اجيبهم انني
المعلومات، ثم ياتي السؤال الثاني، عندما اصل اريد شراء شقة اسكن بها، فاجيب ال 
يمكن لالجئ ان يشتري شقة قبل ان يحصل على حق اللجوء، وان يقدم اثباتات على 

رعاية االجتماعية ستقطع عنه مصدر المال الذي سيشتري به الشقة، وان دائرة ال
لماذا يقطعون (المساعدات اذا علمت انه يمتلك كل هذا المال، هنا تثار ثائرتهم 

، فاقول الالجئ ال يختلف عن ابن البلد في الحصول على )المساعدات السنا الجئين
المساعدات وتطبيق القانون، احدهم يريد العمل بشهادته المزورة التي يعمل بها في 

ق، عندما اقول له ان عليه احضار شهادة مصدقة وان يتعلم اللغة االلمانية بمستواً العرا
جيد، ثم يدرس سنتين ليحصل على شهادة المانية تؤهله للعمل في الشركات، يقول 

   .)اهووو هم نرجع ندرس هي هذه الشهادة بالكوة حصلت عليها(
  

كن في احدهم يريد ان يبعث ابنه وان يشتري له شقة بدل الس
بيوت الالجئين وان ال يعمل بعد الحصول على حق اللجوء، 
عندما اقول له هذا غير ممكن الن دائرة الضمان االجتماعي 

اي احنى ما محتاجين، (ستقطع عنه المساعدات يقول لي 
اخر يريد ان ) ابعثله فلوس منا ويشتري امالك وين المشكلة

صلت لها بمجرد تدخل ابنته في نفس المرحلة الجامعية التي و
ان تطأ قدمها المانيا، حتى ال تفقد سنة او اكثر من حياتها، 
عندما اجيب هذا غير ممكن فعليها تعلم اللغة واثبات اي 
المواد الدراسية حصلت عليها في الجامعة، تجده يتذمر 

  هـا اضيف له ان ابنتــويعترض كأن االلمان ملزمين به، عندم

بعدها تدخل الجامعة بعد االمتحانات، ثم تحصل على راتب  تستطيع تعلم اللغة في عام و
المساعدات وان تاخذ قرض من دائرة مختصة بالطلبة وتعمل لتسد حاجتها المالية، فعليها 

كيف للطالب (ان تسكن في شقة لوحدها او مشتركة وان تعيل نفسها، يعترض االخ ويقول 
لمان يعملون ايضا، يجب نحن لسنا ، اقول له ان الطلبة اال)ان يدرس ويعمل بنفس الوقت

  المانا
احدهم يتسائل انا بعمر كبير هل سيفرضون عليا العمل، اجيبه ان عمر العمل حتى 

اكمل له ان القانون في ) يقاطعني ويقول ال انه الى الخامسة والستين(السابعة والستين
ددوا معك، حينها يتسائل المانيا تغير،لكن بما انك بعمر الستين وال تجيد اللغة فانهم لن يتش

واذا اشتريت بيت هل يقطعون عني المساعدات، اجيبه نعم، واكمل اذا كان لديك هذا المال 
ثم يكمل واذا ) ليش ال اذا كانت تاتيني بدون مجهود(ما حاجتك الى المساعدات، يقول 

ه باسم اخر، فتحت مشروع باسم شخص ثاني هل يقطعون عني المساعدات، اجيبه ال الن
اني مو (لكن ما ضمانك ان ذلك الشخص ال ينقلب عليك وياخذ الجمل بما حمل، يقول 

ثم يكمل هل تعلم كيف ادخل اموالي، ) غشيم بعدين اهله بالعراق اعرف شسوي بيهم
اجيبه انا ال املك ماال في الخارج حتى افيدك كيف ادخله الى المانيا ثم انني ال اعمل 

  .نا ينزعج من اجابتيبخالف القانون، ه
  

احدهم يتصل بصديق ويطلب منه توجيه الدعوة له للحصول على فيزة،عندما يوضح له 
، )شنو السالفة هوايا ناس سوتها(توجيه الدعوة يتطلب شروط غير متوفرة فيه، يجيب 

واحد سيأل اذا وصل المانيا ولم يعجبه الوضع هل يستطيع السفر الى دولة اخرى وطلب 
اك، اجيب ان المانيا كسرت البصمة لكنها لم تقول انها ال تعطي بصمة من دخل اللجوء هن

هما شخصرانين ما اريد ابقى هناك قابل ( اراضيها وتركها الى دولة ثانية، يقول 
واحد يسأل عن لم الشمل وكم يستغرق، اجبته ان لم الشمل يشترط الحصول ) اشتروني

(  يستغرق فترة طويلة، يعترض االخ ويقول على حق اللجوء وبعدها العمل وتقديم طلب
واحد يسأل بعد ان احصل على حق اللجوء ) لعد ليش السوريين ينطوهم لم شمل بسرعة

اريد بيع امالكي التي بالعراق وانقلها الى المانيا هل بامكاني ذلك، اجيبه هذا يترتب عليه 
ال حتى ال تعتبر غسيل الحرمان من المساعدات، ويتطلب تقديم ادلة عن مصدر هذه االمو

اموال، يجيب لكن امواله مسجلة باسماء اخرى كيف اثبت انها لي، اجيبه هذا صعب، 
المانيا صعبة فلوس وجايتكم شتريدون، بعدين مسؤولين كبار هربوا فلوسهم محد ( فيقول

اسئلة كثيرة من هذا النوع تمحورت حول االموال والفيزة والعيش ) اعترض بقت علينا
  .الرغيد

  
في النهاية نكتشف ان الذين خربوا البلد وسرقوا امواله اصبحوا يزاحمون المتضررين من 
افعالهم في طلب اللجوء، نجدهم امعنوا في تخريب البلد وهم اليوم يتركوه ويتخلون عنه، 
يريدون ان ينقلوا فسادهم الى المانيا ويعيشون بنفس الطريقة الفاسدة ليخربوا المانيا ثم 

لى بلد اخر، نجدهم باموال العراقيين يتعالون على العراقيين وال يرغبون بهجرة ينتقلون ا
  .او عيش كما هم المتضررين

  
اخيراَ اجبتكم ايها الفاسدين على كل اسئلتكم، وانصحكم بالبقاء في العراق وان تعيشوا 

 حتى وسط الخراب الذي تسببتم به، وان تتحملوا انتقادات ابنائكم على ما صنعتموه لهم،
    يأتي اليوم الذي تحاسبون به على ما فعلتم
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  يبدو أن اسرائيل ما تزال غنية في مضمار القياس واالستشهاد بتجاربها الميدانية مع

أصحاب األرض، وما تزال ملهمة لدى دول وشعوب المنطقة معاً، ليس من جهة 
 إلى قدمشعبها، وسط أنظمة استبدادية لم تستطع التقدرتها على أن تكون ديمقراطية مع 

األمام بعد أن نالت استقاللها واستفردت بمصير الرعية بعيداً عن أعين العالم الخارجي 
وتدخالت المستعمرين؛ وإنما من جهة فالحها ـ على األقل إلى هذه الساعة ـ بأحد 

 المستوطنين بانشراحٍ مشاريع الحركة الصهيونية القائمة على إزاحة اآلخر وتحليق
واضح حول مواقد الذين ُهجروا من بيوتهم، وذلك من خالل تعويل إسرائيل على 
عصاباٍت ارتكبت الفظائع بحق أصحاب األرض حتى يفروا من ديارهم، ليأتي فيما بعد 
مستوطنو الحركة المجلوبين من دول شتى ليضعوا أيديهم على كل ممتلكات النازحين، 

النازحين حتى من لحظة تصفية حساباتهم مع الذاكرة وارتباطاتهم وبالتالي تحريم 
الجذرية مع الجغرافيا، فغدوا معلقين في فضاء التخيل، ال هم قادرون على الهبوط إلى 
مالعب الطفولة والصبا، وال غدا بمقدورهم بتر الشرايين التي ما تزال تمد أخيلتهم 

لذي صار إليه حال معظمهم في مغتربات بأحالم العودة التي تحرمهم من التأقلم مع ا
 .البسيطة

  
كما أن تجربة اسرائيل تُقرأ كل فترة من قِبل الكثير من نشطاء ملل واثنيات الشرق 
األوسط الذين يرون بأن دول المنطقة تستفيد من تجارب تلك الدولة التي اغتصب 

مدت عليها متطرفوها أديم وفضاءات اآلخرين، وذلك من خالل الممارسات التي اعت
تلك الدولة في بداية نشوئها، وفي هذا اإلطار حيث يرى الكثير من النشطاء الكرد بأن 
تركيا بخصوص منطقة عفرين تستفيد من تلك اآللية التي لجأت إليها اسرائيل عبر 
منظمة الهاغانا أيام االحتالل البريطاني لفلسطين، وذلك من خالل تعويلها على 

فة لديها غير السلب والنهب والسطو المسلح والعمل على مجموعات لصوصية ال وظي
تعجيز المدنيين وبالتالي دفعهم إلى ترك قراهم وبلداتهم وممتلكاتهم في المنطقة، وذلك 
على غرار ما فعلت عصابات الهاغانا التي ارتكبت طوال فترة وجودها الكثير من 

فلسطينيين عن أراضيهم األعمال اإلرهابية، وعملت على تشريد مئات اآلالف من ال
 .بقوة الحديد والنار وإقامة المستوطنات مكان كرومهم ومنازلهم

  
وبعيداً عن التوق الجارف الستحضار هواجس المؤامرة، وبعيداً كذلك عن عقلية إطالق 
األحكام جزافا، فبكوننا نقيم في تركيا منذ ما يزيد عن خمس سنوات، وعدا عن الحاالت 

 البلد في تصرفهم األخرق مع السوريين، فلم نلمس أية معاملة الفردية لبعض مواطني
عنصرية من قِبل أجهزة الدولة أو أحد أطرافها معنا كالجئين؛ إال أن الرأي الذي خرج 

يظل محط تساؤول عميق، ) كرداغ(به النشطاء الكرد والكثير من أهالي منطقة عفرين
جية أوروبا التي تحافظ من جهة على ويدفع المبصر المقاِرن على الفور إلى تذكر إزدوا

أبسط حقوق اإلنسان في مرابعها، ولكنها بنفس الوقت تبيع أسلهتها الفتاكة ألنظمة 
الشرق التي تحارب بها شعوبها، وال تمانع من إرسال القتلة المتشددين إلى سورية 

تركية وغيرها من دول الشرق، وبالتالي إعمال المقارنة بين التعامل الجيد للدولة ال
داخل تركيا مع الالجئين السوريين، وبين آلية عملها في الداخل السوري وخاصة في 
منطقة عفرين بعد مرور أكثر من سنة، وباعتبار أن الشك من حسن الِفطن وفق 
مسرودات األولين؛ فتلك الشكوك دعمتها بشدة عدم رغبة الجهات العسكرية التركية 

 الكبيرة في مدينة عفرين، وحيث تقدموا منذ العام النظر في مطالب أهالي أحد األحياء
الماضي بعريضة إلى الجهات العسكرية التركية في المنطقة، وكانت دعوتهم قائمة على 
أن يكون الجيش التركي هو اآلمر والناهي، ويسيطر بالتالي ذلك الجيش على المنطقة 

نورد العريضة التي بشكل كامل، بدالً من قطاع الطرق ومجموعات السلب والنهب، وس

تقدم بها األهالي إلى القائد العسكري التركي في عفرين، وطبعاً بدون أن يتلقى األهالي أي 
  : جواب على ما طالبوا به، وحيث جاء في تلك العريضة

نتوجه الى الجيش التركي بهذه الشكوى وكلنا أمل في هللا أوالً ثم في سيادتكم أن تتكرموا " 
في مدينة عفرين (....) وى التي تتضمن بعض مطالب مواطني  حي بالنظر في هذه الشك

  :وهي
ندعو الجيش التركي بأن يمنع الفصائل من التدخل بشؤون المدنيين ويمنعهم من 

   .االستجواب المزاجي لألهالي ومنعهم من مداهمة البيوت بحجج وذرائع واهية
ل الفاسدة وإخراجها من كما نتطلع إلى الجانب التركي بأن يعمل على إبعاد الفصائ

المنطقة، ويكون الجيش التركي هو األمر والناهي بدالً عن الفصائل التي لم تقم منذ 
دخولها إلى المنطقة غير بأعمال السلب والنهب والخطف واالبتزاز، وأن يكون الملف 
األمني بيد جهات تتبع مباشرةً للدولة التركية التي ستكون عادلة ومنصفة بحق مواطني 

  .لمنطقةا
ونأمل من الجيش التركي بأن يفرض حظر تجول حقيقي في الليل ألن الحرامية يظهرون 
في الليل ويقطعون الطرق ويسلبون األهالي أو يقتحمون المحالت ويسرقونها وال يجرؤ 
ً أنه ثمة قرار تركي بمنع خروج  أحد على االقتراب منهم بكونهم يحملون السالح، علما

  . بعد الساعة التاسعة ليالً وهؤالء يخالفون القرارالدوريات واالعتقال
ونحيطكم علماً أنه إضافة إلى ما ذكر أعاله، فإن عناصر الفصائل يزعجون نساء المنطقة 
ويتصرفون بكامل الوقاحة معهن حيث يتقصدون إذالل األهالي من خالل الظهور بمالبس 

  .نداخلية أمام مقارهم العسكرية التي تتوسط بيوت المدنيي
   وختاماً كل ما نرجوه هو أن تنال شكوانا عنايتكم

 ...وجهاء حي : التوقيع
 30/5/2018:   في

  
على كل حال فبعد أن وضعنا العريضة التي تقدَّم بها أهالي إحدى حارات مدينة عفرين 
أمام القراء، نعود إلى المساجالت التي حصلت بيننا وبين الحشود والظواهر الصوتية 

الكردستاني المنتشرة كالوباء على وسائل التواصل االجتماعي، وذلك حول لحزب العمال 
حقيقة ما يجري في منطقة عفرين من قِبل أدوات تركيا في المنطقة، حيث أننا اتُهمنا حينها 
من قبل ذلك الحشد الهيصاوي الماهر في إطالق التهم وتخوين كل من يخالف آرائهم، بأننا 

لها لعفرين، بينما كان كالمنا عكس ذلك تماماً، وحيث كنا من مؤيدي دخول تركيا واحتال
نعتبر بأن ما يجري في عفرين هو دون مستوى االحتالل وأبعد من حالة الغزو، وذلك 
بناًء على مقارنتنا بين ثقافة الغزو وشروط االحتالل، باعتبار أن حالة الغزو هي 

صنوفه من دون تحمل الغازي أية االستمرار بالفوضى األمنية واالنتقام الالمحدود بكل 
مسؤولية قانونية أو أخالقية عما يرتكبه بحق من غزيت ديارهم، بينما االحتالل من وجهة 

 التي تقع 1949النظر القانونية هو أرقى من الغزو بعدة درجات، باعتبار أن اتفاقية جنيف 
اعات، وتفرض في صلب القانون الدولي واإلنساني هي معنية بضبط السلوك أثناء النز

واجبات على قوات االحتالل، ومن كل بد أن الهدف من االتفاقية هو بخالف الغزو، بما 
  :أن االتفاقية معنية بالحد من همجية المحاربين والمشاركين في الحرب، والتي تتضمن

  . حماية األشخاص الذين لم يشاركوا في األعمال العدائية -1
  .ماية المرضى حماية عمال اإلغاثة والصحة وح -2
  . حماية أسرى الحرب من أي اعتداء على حياتهم -3
  . حماية الذين توقفوا عن المشاركة في األعمال الحربية -4

وأهمية تلك االتفاقية أنها تمنع االنتقام وتضبط سلوك المسلحين، كما أن من أهم واجبات 
  :قوات االحتالل

   .ارت تحت سيطرة تلك القواتاألمن واالستقرار والسالم في المنطقة التي ص -1
  .الحفاظ على التراث الشعبي والتاريخ الحضاري لسكان المنطقة -2
 .استعادة ما سلب ونهب من ممتلكات المنطقة -3
  

وألن تركيا حتى زمن كتابة هذه المقالة لم تقم بأي واجب من 
 أعاله، وألن ما يجري في منطقة  ورةــل المذكـات المحتــواجب

يرقى إلى مستوى االحتالل، إنما بقي ضمن حدود عفرين لم 
الغزو المفتوح، لذا أيدنا آنذاك ما ورد في عريضة أهالي منطقة 
عفرين، وحيث كان من أبرز مطالبهم أن تستلم تركيا رسمياً 
المنطقة، وتقتدي بتجربة القوات األمريكية في العراق التي 

   عنسؤولةاعتبرت نفسها قوات احتالل وذلك حتى تغدو هي الم
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 سورية



ات -14         د:: ال ان ::  26  رق  الع ن-ح                                  2019  ي

 

  

  

تقوم ببسط األمن واألمان ومحاكمة أو طرد   وبالتالي  كل ما يجري في المنطقة، 
 الكتائب التي اقترفت أعمال السلب والنهب والسطو المسلح  عناصر وقادة كل

واختطاف وتعذيب المدنيين العزل، والذين هم حسب من عاين ممارساتهم على األرض 
زعمون، كما أن التأكيد على أنهم دخلوا المنطقة غزاة وليسوا محررين كما زعموا وي

كغزاة من كل بد لم يأتي من قِبلنا، إنما جاء على لسان آئمة جوامع تركيا التي صدحت 
فيها حناجر مواطنيها بقراءة سورة الفتح، قبيل العمليات العسكرية التركية تمهيداً وتأييداً 

  "!!!.الكافرة"لغزو منطقة عفرين 
  

ً لما اقترحه الدكتور الفلسطيني وفي الختام يح زننا أن نصل الى استنتاج معاكس تماما
دمحم أبو سعدة، في محاضرةٍ له بأكاديمية العالقات الدولية في اسطنبول، عن الدور 

عليكم ـ ويقصدنا :  وذلك في قوله بما معناه27/10/2018اإليراني في سورية بتاريخ 
تحقيق أهدافكم الثورية، إالّ أن المصيبة الكبرى نحن السوريين ـ االستعانة بالقاذورات ل

التي ابتلت بها الثورة السورية هي أن الكثير من حاملي السالح على امتداد البالد وعلى 
اختالف انتماءاتهم العسكرية ووالءاتهم العقائدية والسياسية، هم َمن تحولوا إلى الذين 

ث استخدمتهم الدول وما تزال لتحقيق أشار إلى أهميتهم المرحلية الدكتور أبو سعدو، حي
  . على حساب الشعب السوري برمتهمآربها

---  
حذفت اسم الحي الذي تقدم وجهاؤه بالعريضة إلى الجانب التركي خشية : ملحوظة

عليهم من المساءلة واالعتقال، باعتبار أن عشرات المواطنين أكدوا خالل العام 
ات الفصائل، كانوا يتعرضون للمساءلة المنصرم بأنهم في كل شكوى لهم ضد ممارس

ى الجانب التركي المسؤول من قبل نفس الفصيل الذي قدموا الشكوى ضده لد
  !!عنهم

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 ذات مساء  
  تراخت جفونها

  ت عينيها بهدوءفأغمض
  وهي تستذكر وجوه غادرتها

  واذا بعينيه تبتسم لها
  تستعيد بذاكرتها كل الصور

  الضحكات .. االماكن
  لحظات حزن ال تنسى

  شفتان تمتلئ بوهج الحياة
  وهي تتذكر قبلته االولى
  تمسك بخيط من خياله

  وتشم ما تبقى من عطر ثيابه
  يطوف بحجرتها الباردة
  اًتراقص لحناً أحباه مع
  تدور وتدور وتدور

  لتراقص طيفه الذي مازال
  ممسكا بخصرها النحيل

 

 

  إنتصار امليايل
 العراق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هي جزء من تاريخي مشواري على البسيطة , أحب األمكنة وأتعلق بها أهواها ,

  .يسترجعها خيالي كل يوم بمتعة وفرح 
  

هذه األمكنة وإن كانت لها صفة جغرافية ، األمكنة تتجدد كل يوم على كاميرة العين
 ً بل هي كما داخل خيالي , جي ال تُعاد لي كما هي في العالم الخار, وطابعاً تضاريسيا

كيف سكنت مع مناظرها ناسها أصحابها شكلها لونها موقعها , وروحي وذاتي
  .رائحتها حجمها وظيفتها واستراحاتها

  
األمكنة لها أحاسيس حواس خيال وصور ال تنسى محفورة داخل تالفيف وشعيرات 

 يمر أمامها شئ وفي بؤبؤ العين اإللكترونية نستحضرها عندما) النخاع ( الدماغ 
  يماثلها وبشبهها 

ُطبعت ُرسمت في تالفيف الدماغ , تعّشقت الخاليا المريمية , األمكنة سكنت الذات
مقيمة في األعماق العابقة بالحيوات , الذي التطاله كاميرات التجسس الحديثة

والمواقف والمشاعر والرغبات في صندوق الذكريات واألحاسيس اآلنية والمخاوف 
  .مواألحال

  
  لألمكنة روح وحياة
  هي الزاد والحصاد

لها جاذبية وسحر خاص وجمال مميز يرتبط برؤية شخص مجموعة حادثة موعد 
بتغير خط الحياة واإلتجاه سلباً , بمنظر أّخاذ بعمل, ارتباط كلمة احتفال حزن فرح 

ة عندما أبحث عنها أجدها في داخل الصندوق الزمني ومرحلتي العمري ...أم إيجاباً 
في ذلك المكان والزمان وإن انطبعت في صورة توقف تلك اللحظة بتماس اإلنسان 

حفرت أقدام تربتها وتنشق عطرها , وفي بلد ما , على األرض في بقعة جغرافية ما
ورسم داخل شبكة العين منظرها الطبيعي بصدق ألوانه التي ال تمحى بمرور 

  .الزمن
  

  .ّر مروره على األرضهذا المخلوق العجيب وس..إنه اإلنسان 
هي رفقة إرتباط , بالمكان.. العالقة السرية المقدّسة عالقة اإلنسان باألرض 

  . عضوي روحي نفسي فكري وحّسي يالزمه منذ الوالدة حتى الرحيل 
  والعمر عندما يتقدم لألمام ... األيام عندما تنطوي 

  
ة البيت وحوش الدار المكان ذاكرة حية أساس تكوين الشخصية البشرية من أول عتب

وخطوة الحي إلى اكتشاف الشوارع في القرية والمدينة حتى حوافي القارات 
ً هذا الشريط , والمحيطات فالمكان يصبح هيكالً للصالة والتعبد يُسترجع يوميا

فهو المحطة التي يمر بها المرء , الدائري بكل خلفياته وتفاصيله الضاحكة و الحزينة
إما يعطيه روحه وعطره وانسانيته وإنتاجية أنامله وكفوفه ف, وهو على هذه األرض

أو يدوسه بأقدامه , ورقي فكره بفرح واعتزاز ووفاء وتصميم وأثار نفوس عالية
يحتقره يخونه و ال يكترث بمصيره واليعنيه بشئ يتذكره بكل حقد وكره وأسف 

  .. وغضب بتعالي وال مباالة 
  

والذاكرة  دثر الطاقات الخالقة تتآكل الجذوربهذه العقلية األنانية الالواعية تن
واإلرتباط بين اإلنسان وأرضه وتمحى آثار أقدامه وما ترك من , وتنتشرالسلبية

  ..بصمات وينعدم الحب والسالم والوفاء 
  

  للوجود.. ال تكن ناكًرا للمكان 

 

 

  مرمي جنمه
 سورية
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 عسف ابدا في القول بأن المفكر والفيلسوف دمحم عابد  ال

الجابري لم يحتفى به  مغربيا ومغاربيا وعالميا كما ينبغي  
وكما يستحق ذلك، فاالحرى ان تسمى شوارع ومعاهد 
وجامعات باسمه و تدرس  كتبه في الجامعات المغربية لما 

ن ابداع منهجي و بحث تاصيلي عن التراث تحويه م
والحداثة والديموقراطية وحقوق االنسان، دمحم عابد 
الجابري ايقونة الفكر االسالمي وفيلسوف االزمنة 
المعاصرة بامتياز  اعطى للمكتبة الفلسفية العربية 
واالسالمية كتابات عظيمة وفتح مستغلقات تراثية كانت 

م غبار المحافظة والتحفظ مستعصية على الفتح بفعل تراك
من الصعوبة بمكان ان اتحدث في مقال متواضع  . عليها 

عن شخصية فكرية وسياسية كبيرة اغنت عقولنا وافكارنا 
ث االسالمي وغير التراث بمنهجيات جديدة في تناول الترا

 اذ ال ننسى ان الرجل ابدع في مجاالت اخرى  االسالمي،
والدين وحقوق االنسان وكتب تنظيرات عن الديموقراطية 

وعن الخطاب العربي المعاصر، لذلك صح القول  في انه 
فيلسوف ومفكر موسوعي له فضل كبير في ابراز عمق 
الشخصية الفلسفية المغربية والمغاربية كاستمرار تاريخي 

التي عرف بها ... للنهضة الرشدية والحزمية والخلدونية
  . الفكر المغربي

  
 المتواضع امام شخصية فكرية وهدفنا من هذا المقال

وعلمية فذة، ليس تقديم طروحاته وافكاره وكتاباته الغزيرة 
والعميقة وان كان هذا طموحنا الرئيسي في قادم االيام 
والسنين ان شاء هللا ولكن اساسا هو تقديم دمحم عابد الجابري 
بشكل سريع وخاطف والتعريف به لدى االجيال الجديدة 

 الرجل من اسهامات وافكار متميزة ،كعرفان لما اعطاه
تستحق منا كاجيال جديدة، ان نستلهم منها الروح واالرادة 
لمواصلة درب النضال الفكري والسياسي والعملي من اجل 

  .الحفاظ على التميز المغربي والمغاربي فلسفيا وفكريا
  

  
  

 اصدر المفكر الراحل دمحم عابد 1997في فبراير من  سنة 
 بعنوان حفريات الذاكرة  والعنوان مستوحى الجابري كتابا

ربما من  كتاب ميشيل فوكو حفريات المعرفة، نظرا لتأثر 
الرجل بكتابات المفكر والفيلسوف الفرنسي فوكو، يحيلنا 
الكتاب المذكور منذ  الوهلة االولى على سيرة ذاتية للرجل 
ومن بعيد كما يريد يركز الكاتب دائما حين يذكره ولكن في 

حل سنه المبكرة ولالسف الشديد لم نستطع االطالع مرا
على باقي الفترات العمرية المروية بقلم دمحم عابد الجابري 

 -مواقف -وان كانت الكتابات التي نشرت في كتاب الجيب 
قد حاولت سد الفجوة وتضمنت مذكرات سياسية وحياتية 
للراحل الجابري بعد استقالل المغرب الى غاية نهاية 

نات  وبداية االلفية الجديدة وتناولت  احداثا سياسية التسعي
وثقافية وفكرية واجتماعية عاشها الرجل بالمغرب  مباشرة  

  .كفاعل سياسي في القوات الشعبية او  بطريقة غير مباشرة
  

 يقول مفكرنا  في كتابه حفريات المعرفة  الطبعة االولى 
، بناتقع مدينة فجيج ،مسقط راس صاح: "  ما يلي 1997

، على خط الحدود الذي في الجنوب الشرقي من المغرب
اقامه الفرنسيون بين المغرب والجزائر في اوائل هذا 

 وعلى اسفل  هضبة فجيج  يقع قصر زناكة ....القرن
على السهول الممتدة الى الجزائر، ) ازناين:باالمازيغية(

وهو اكبر القصور جميعا وربما يعدلها  مساحة وسكانا 
في ، "اطراف" والباقي " المركز"عتبرون انفسهم واهله ي

  ...هذا القصر زناكة، ولد صاحبنا وفيه نشأ  نشأته االولى
  

 هجرية  1354وكان قد ولد صباح يوم عيد الفطر من سنة 
حسب ما  وجده مقيدا في دفتر من دفاتر جده المه، وذلك 

، وقد سجله والده فيما بعد 1935  ديسمبر 27يوافق يوم 
  .)1936 الحالة المدنية ضمن مواليد بدفتر

  
وعند انتهاء السنة الدراسية التي قضاها صاحبنا في السنة   

) 1951-1950(االولى االعدادية بمدرسة التهذيب بوجدة 
كانت مدرسة النهضة المحمدية بفجيج قد اثمرت فوجها 

  .ثاني من حملة الشهادة االبتدائيةال

سلك اعدادي فيها لعدم وبما انه كان من المتعذر جدا فتح 
وجود اساتذة  فقد بات المتخرجون منها الحاملون  للشهادة 
االبتدائية مهددين بالضياع  والعودة  الى االمية، الشىء 

  . الذي يهدد  مستقبل الدراسة نفسها
  
اليعرف بالضبط كيف تبلورت ) الجابري(ن كاتب السطورإ

هضة فكرة ارسال التالميذ المتخرجين من مدرسة  الن
المحمدية بفجيج الحاملين للشهادة االبتدائية، الى الدار 

ومهما يكن فقد ، البيضاء  لمتابعة دراستهم  الثانوية فيها
التحق صاحبنا بالدارالبيضاء ليجد  مجموعة من رفاقه 
القدامى  في مدرسة النهضة المحمدية من جيله والجيل 

  . حلوالذي جاء بعده يدرسون في ثانوية عبد الكريم  ال
  

لنعد اذن الى البكالوريا التي اجتاز صاحبنا امتحانها بنجاح 
وكانت تلك هي المرة  االولى التي تعقد  .1957في يونيو 

فيها دورة للبكالوريا المغربية المعربة بصورة رسمية ، 
وقد تراس لجنتها الشهيد  المهدي  بن بركة الذي قرأ اسماء 

كلية العلوم (عهد العلمي الناجحين بنفسه في بهو بناية  الم
  .)حاليا

  
 وهي السنة – 1957عام -قضى صاحبنا صيف ذلك العام

حيث " العلم"قضاه في جريدة  الثاني الستقالل المغرب،
اشتغل اوال في قسم الترجمة لينتقل بعد ذلك الى قسم 

وبدون صعوبة وفي اسرع وقت  ..المراسالت الداخلية
حة، وكانت المنح  حصل صاحبنا على جواز  سفر وعلى من

معممة  على حاملي  شهادة البكالوريا، كما حصل  ايضا 
  ...على  ورقة مراسل  لجريدة العلم

  
،ذاكرة  الطفولة " الحفر في الذاكرة"هنا  نقف بعملية 

نصوص تنقل للقارئ حديثه مع  ..والمراهقة واوائل الشباب
 التي كان عليه ان يقرر فيها،" القضايا الكبرى"نفسه عن 

التي انتهت  ) 1961-1959(خالل السنوات الثالث التالية
بحصوله على االجازة في الفلسفة وبزواجه بأم اوالده 

  ."ورفيقة دربه
  

اعطى موقع الجزيرة نت نبذة عن الراحل الدكتور دمحم عابد 
 2010 يوم من ماي سنة الجابري  يوما بعد وفاته ذات

 في 1935ة عام ولد دمحم عابد الجابري نهاي :وهي كاالتي
مدينة فكيك شرقي المغرب، وارتقى في مسالك التعليم في 

 سنة مدرسا ثم ناظر ثانوية ثم 45بلده، حيث قضى فيه 
مراقبا وموجها تربويا ألساتذة الفلسفة في التعليم الثانوي، 

  .ثم أستاذا لمادة الفلسفة في الجامعة
  

 على دبلوم 1967حصل عام 
سفة، ثم الدراسات العليا في الفل

دكتوراه الدولة في الفلسفة عام 
 من كلية اآلداب التابعة 1970

لجامعة دمحم الخامس بالرباط، 
وعمل أستاذا للفلسفة والفكر 

  .العربي واإلسالمي بالكلية نفسها
  

انخرط الجابري في خاليا المقاومة ضد االستعمار الفرنسي 
وبعد , للمغرب بداية الخمسينيات من القرن الماضي

 مع عدد من قيادات حزب 1963قالل البالد اعتقل عام است

 

  عابد اجلابري؟من يكون حممد 

  
  أنغري بو بكر

 املغرب
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االتحاد الوطني للقوات الشعبية، كما اعتقل مرة ثانية عام 
  ر اضطراباتــالتعليم إثت االــة من رجـ مع مجموع1965

   . عرفها المغرب في تلك السنة
  

كما كان قياديا بارزا في حزب االتحاد االشتراكي للقوات 
 قبل أن يقدم استقالته من المسؤوليات الشعبية فترة طويلة،

، ويعتزل العمل السياسي 1981نيسان /الحزبية في أبريل
  .ليتفرغ لإلنتاج الفكري

  
وكان له أيضا نشاط في المجال اإلعالمي، حيث اشتغل في 

، وساهم في إصدار "المحرر"ثم جريدة " العلم"جريدة 
 صدرت  التي" فلسطين"ة ــ وكذا أسبوعي،"المــأق "ة ــمجل
  .1968عام 

  
  
  
حزيران / جائزة بغداد للثقافة العربية، اليونسكو، يونيو-

1988.  
  .1999أيار / الجائزة المغاربية للثقافة، مايو-
 جائزة الدراسات الفكرية في العالم العربي، -

  .2005تشرين الثاني /نوفمبر
كانون / جائزة الرواد، مؤسسة الفكر العربي، ديسمبر-

  .2005األول 
 ميدالية ابن سينا من اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي -

  .2006تشرين الثاني /للفلسفة، نوفمبر
  .2008تشرين األول / جائزة ابن رشد للفكر الحر، أكتوبر-
  
  
  
معالم نظرية خلدونية في التاريخ :  العصبية والدولة-

  .اإلسالمي، وهو نص أطروحته لنيل الدكتوراه
  .عليم بالمغرب أضواء على مشكل الت-
  ).جزآن( مدخل إلى فلسفة العلوم -
  . من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والتربوية-
  .قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي:  نحن والتراث-
  . دراسة تحليلية نقدية:  الخطاب العربي المعاصر-
   تكوين العقل العربي -
   بنية العقل العربي-
  .ة في المغرب العربي السياسات التعليمي-
  . إشكاليات الفكر العربي المعاصر-
الحداثة .. الخصوصية والهوية:  المغرب المعاصر-

  .والتنمية
  . العقل السياسي العربي-
  .حسن حنفي. حوار مع د:  حوار المغرب والمشرق-
  .دراسات ومـناقشات:  التراث والحداثة-
  . مقدمة لنقد العقل العربي-
  .ية المسألة الثقاف-
 المثقفون في الحضارة العربية اإلسالمية، محنة ابن حنبل -

  .ونكبة ابن رشد
  .والغرب... العروبة واإلسالم:  مسألة الهوية-
  . الدين والدولة وتطبيق الشريعة-
  . المشروع النهضوي العربي-
  . الديمقراطية وحقوق اإلنسان-
العولمة، صراع الحضارات، ( قضايا في الفكر المعاصر -
  يم،ـام القــة ونظــلعودة إلى األخالق، التسامح، الديمقراطيا

  ). الفلسفة والمدينة
  العالم: ةــة السوسيوثقافيــة والخصوصيــة البشريــ التنمي-

  . العربي نموذجا
نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي :  وجهة نظر-

  .المعاصر
 إلى سيرة ذاتية من الصبا( حفريات في الذاكرة، من بعيد -

  ).سن العشرين
 اإلشراف على نشر جديد ألعمال ابن رشد األصيلة مع -

  .مداخل ومقدمات تحليلية وشروح
  .1998سيرة وفكر :  ابن رشد-
دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم :  العقل األخالقي العربي-

  .في الثقافة العربية
  ).سلسلة كتب في حجم كتاب الجيب( سلسلة مواقف -
  .اجة إلى اإلصالح في نقد الح-
  . مدخل إلى القرآن-
  .التفسير الواضح حسب ترتيب النزول:  فهم القرآن-
  

  فكر الرجل ومواقفه انطالقا من بعض  كتاباته
  

 من الصعوبة بمكان ان يتم االحاطة بجميع االفكار 
واالطاريح المبثوثة في مقاالت وكتب الراحل دمحم عابد 

 واالطروحات العلمية التي الجابري ، وكذا الكتابات النقدية
تناولت  مشروع الجابري نقدا وتمحيصا وان كانت  
محاولة المفكر السوري الراحل جورج طرابيشي االبرز 
من بين المساهمات النقدية التي تناولت نقدا ونقضا مشروع 
الجابري كما ان الدكتور الطيب التيزيني كان له كذلك 

يه  ما سماه التيزيني كتاب نقدي للدكتور الجابري  انتقد ف
باالستغراب المغربي، كما ان هناك من الباحثين والمفكرين 
من انتقد انتقال الدكتور الجابري من الفكر القومي العروبي 
الى الفكر الليبرالي انتهاء بمغازلة والتماهي  مع الفكر 
االسالمي في كتاباته االخيرة وهذا موضوع يطول فيه 

ري صاحب مشروع كبير ابتدأ الحديث، فالفيلسوف الجاب
مع كتاب نحن والتراث ولم ينته حتما بكتاب العقل 
االخالقي العربي، ففي طيلة هذه المسيرة العلمية والفكرية 

 - علي حرب -التنقيبية الحفرية  عن الحقيقة والمعنى بلغة 
حاول الراحل الجابري تأصيل مفاهيم غربية في تراثنا 

بعد ...)  لمكون باللغة الالالنديةكالعقل المكون وا(وتبيئتها 
مناقشة وتحليل اصولها وابدع مفاهيم نظرية لتناول التراث 
االسالمي كالعرفان والبرهان والبيان وقدم افكارا متميزة 

وان ( ومختلفة عن العلمانية والديموقراطية وحقوق االنسان
كان الجابري يرفض العلمنة في العالم االسالمي ويعتبر 

، لكن االسهام )بدل العلمانية  تفي بالغرضالعقالنية 
الحقيقي في نظري المتواضع للدكتور الجابري هو اعادة 
احياء الرشدية الفكرية والسياسية في بالدنا وفي المنطقة 
االسالمية  بعدما تم هجر فكر ابن رشد لفائدة الغزالي وابن 
سينا  لمدد طويلة  مغربا ومشرقا السباب يطول ذكرها، 

ري استطاع ان يضع الفكر الرشدي ولو بطريقة فالجاب
تقابلية او كما سماه المفكر السوري االلمعي الطيب 
التيزيني باالستغراب المغربي، على جدول اعمال الفكر 
السياسي والفلسفي المغربي والمغاربي في بنوده االولى 

  . وهذا لعمري انجاز كبير 
  

 كتابه بنية العقل يقول الدكتور دمحم عابد الجابري في مقدمة
لنختم اذن بالتذكير بأننا ": -1993 الطبعة الثالثة -العربي 

قد انتهينا من دراستنا  لمكونات العقل العربي، داخل الثقافة 

العربية، الى التمييز بين ثالثة  نظم معرفية يؤسس كل منها 
الية خاصة في انتاج  المعرفة وما يرتبط بها من مفاهيم 

والخطوات التالية التي . ؤى خاصة كذلكوينتج عنها من ر
البيان (تنتظرنا هي تحليل هذه النظم المعرفية الثالثة 

وفحص الياتها ومفاهيمها ورؤاها  )والعرفان والبرهان
وعالقة  بعضها ببعض  مما يشكل البنية الداخلية للعقل 
العربي كما تكون في عصر التدوين وكما استمر  الى 

  ."اليوم
    

في هذا التذكير يوضح لنا الجابري اسس فكره ومنهجيته 
ح ورة سلفا وان كان التساؤل المطروومفاهيمه الثالثة المذك

دائما هل هي مفاهيم جابرية خالصة ام استعارة من مفكرين 
اخرين لم يذكر اسمائهم كما يؤاخذ عليه ذلك بعض 
المفكرين االخرين؟ اليس التقسيم الثالثي بين البيان 

عرفان والبرهان مفاهيم سبق ان استعملها وابدعها  وال
  .المفكر المصري الموسوعي احمد امين؟

  
وساهم الجابري بحق في تطوير الممارسة السياسية 
والنظرية في الحقل المغربي حيث ساهم كمثقف عضوي 
بلغة غرامشي في توجيه  حزبه السياسي االتحاد 

بير في توجيه االشتراكي للقوات الشعبية وساهم الى حد ك
نهاية السبعينات وبداية ( بوصلته السياسية والنظرية

التمانينات قبل ان يجمد نشاطه الحزبي وان كانت عالقته 
، لذلك )مع قادة االتحاد االشتراكي متواصلة وقوية ومتينة

يمكن القول بدون مجازفة عندما انهارت البنية الفكرية 
ت الشعبية برحيل والنظرية لحزب االتحاد االشتراكي للقوا

او مغادرة عدد من اطره الفكرية والمرجعية كالجابري 
 انهار الحزب تدريجيا حتى قرب . الخوكسوس ولحبابي 

من االضمحالل والتفسخ  والتيهان النظري والسياسي الذي 
يكابده اليوم لالسف الشديد، لذلك حاول الجابري تسليط 

ي الحزب الضوء على مجموعة من القضايا التي عاشها ف
وفي االعالم الحزبي وضمنها في عدد من مقاالته وكتبه 
الصغيرة، يقول دمحم عابد الجابري  في سلسلة مواقف العدد 

لقد حركني الى كتابة هذه المذكرات، عندما " :34  ص 1
اعلنت عن النية  في كتابتها  قبل بضع سنين، الرغبة  في 

نضال المساهمة في كتابة  تاريخ العمل الوطني وال
التحرري الديموقراطي في هذا  الوطن، خصوصا عندما  
الحظت حاجة  الجيل الصاعد  الى معرفة تفاصيل  عن 
المسار  التاريخي الحديث  الذي  خرج من جوفه الحاضر 
الذي يعيشونه  والذي  سيبقى  يؤثر في مستقبلهم لفترة غير 

  ....قصيرة من الزمن
  
عنى، الذي جعل ستطيع ان ادعي  بصدق ان هذا المأ
مرادفا  للعمل الوطني، هو الذي بقي " االشتغال بالسياسة"

لقد حدث هذا االمتزاج  .يحكم  سلوكي السياسي الى اليوم
لم ...بين السياسة والوطنية في نفسي منذ طفولتي  االولى 

واضحا في اذهاننا ،بل كان هو "  الحزب"يكن  معنى 
كان يوصف بانه فالشخص  .والعمل الوطني  شيءا واحدا 

، البمعنى انه متحزب لجماعة وطنية ضد اخرى، "حزبي"
بل بمعنى انه منخرط في العمل الوطني من اجل 

  . االستقالل
  

هذا االمتزاج بل االندماج  بين الوطنية والسياسة في وعيي 
ثيرة من كجوانب ، هو مايفسر في نظري على االقل

ضع زائف سلوكي الحزبي ومواقفي السياسية، وبدون توا

  جوائز حصل عليها

  من مؤلفاته
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استطيع ان اؤكد انني اقبل من نفسي  الخطأ وجميع انواع  
الضعف البشري في الميدان السياسي وغيره، ولكنني ال 
اتصور  اني استطيع ان اسلك أي سلوك انتهازي كيفما 

، وهو شئ "انتهاز الفرص"وحتى ما يعبر  عنه ب  .كان
وارد في مجال السياسة ومقبول في نظر الكثيرين، فهو 

  ."ندي شئ مستبعد تماماع
  

 هذه المقتطفات من كتاب مواقف العدد االول توضح الفكر 
السياسي للراحل الجابري المتسم باالخالق السياسية 
الرفيعة وااللتزام النضالي والوطني الصادق اتجاه قضايا 
الوطن، وكل معارف الراحل الجابري يجمعون على دماثة 

قيم بدأنا لالسف اخالقه وحسن سلوكه وتواضعه وهذه 
الشديد نفتقدها في الممارسة السياسية والحزبية اليوم 
بيسارها ويمينها، غابت االخالق السياسية وسيطرة النزعة 
االنتفاعية والتضليلية والشعارتية على برامج وقيادات 
احزابنا السياسية وهذا ما يفسر الى حد كبير العزوف 

للنخب اتجاه العزلة السياسي والهجرة الجماعية  للجماهير و
  .واالنغالق والترفع عن قضايا المجتمع

  
ما يلهمني شخصيا  اكثر  في كتابات الدكتور الجابري هو 
دفاعه المستميت عن االفكار الحرة في التاريخ وعن حقوق 

فيه للكلمة *ومايزال *االنسان والديموقراطية في زمن كان 
ي سلسلة ة، فقد خصص الراحل الجابري فظالحرة كلفة باه

رمضانية منشورة على صدر جريدة االتحاد االشتراكي  
في االسالم  " محن العلماء" مقاالت مهمة حول 1995سنة 

على - ودافع عن افكارهم التنويرية بكل اقتدار، ففي مقال له
واذا نحن " :  حول  محنة ابن حنبل يقول-سبيل النموذج

ا  سنجدها رجعنا الى تاريخ محن العلماء في االسالم فانن
فليس هناك في  .ذات اسباب سياسية في االغلب االعم منها

االسالم من العلماء من  تعرض لالضطهاد والمحنة من 
طرف  الحكام دون  ان يكون لذلك سبب سياسي، والغالب 
ما يكون  ذلك السبب فتوى او موقف عملي اتخذه  العالم 

االمر بالمعروف والنهي عن "ضد الحاكم، في اطار 
او في اطار مجرد  النقد الذي يعبر عن رأي   "لمنكرا

باستثناء المحنتين اللتين سنتناولهما بشئ من .مخالف
التفصيل، محنة ابن حنبل ومحنة ابن رشد، فان االسباب 
السياسية التي تعرض بسببها  العلماء في االسالم لما 

محن كانت معروفة  ومعلنة تحمل معها  تعرضوا له من
سياسية، ومنها ما كانت تهما مباشرة وصريحة  معقوليتها ال

في مضمونها السياسي، كاالمتناع عن البيعة او رفض 
ان فهم  المحنتين، محنة ابن  ....االفتاء بما يريده الحاكم 

حنبل ومحنة ابن رشد فهما يحمل معه معقوليته سيمكننا  
وفي عالمنا  .من تعميق فهمنا  لما يجري في عصرنا

المي من  صراع بين الدولة ورجالها وبين العربي  واالس
ما يعرف في خطابنا المعاصر  باألصوليين  او 

  ".  اإلسالميين المتشددين"
  

لقد افتقدت الساحة الفكرية المغربية مفكرا عضويا من طينة 
الجابري يقول ما يقتنع به بدون خوف وال وجل وبالكلمة 

 متنورين من الهادئة المتنورة، لذلك ما احوجنا الى مفكرين
امثاله التزاما واخالقا يقولون للحاكم احسنت حين يحسن 
واخطأت  حين يخطئ، فبالدنا تعج بقضايا سياسية حارقة 

اليوم ولكن لم نسمع راي المثقفين والمفكرين، حتى نخال  
في بعض االحيان انعدامهم، فما سمعنا راي العديد من 

يا عديدة المثقفين المغاربة عن احداث الريف وعن قضا
تشغل بال الراي العام الوطني؟ فهل هي بداية نهاية المثقف 

    بلغة فيصل دراج؟ -المغربي–الرسولي 
  

في مقال متميز ال اكون مبالغا اذا قلت انه مؤسس للفكر 
" االسالمي"السياسي المغربي اتجاه قضية التطرف 

والموقف العقالني منه، كتب الدكتور دمحم عابد الجابري 
 على صدر جريدة االتحاد 1993رمضانيا سنة مقاال 

الجريدة التي كانت سابقا منارة فكرية وادبية -االشتراكي 
االسباب والعالج، .. بعنوان  ظاهرة التطرف -قائمة الذات

 :لنقرأ العمق الفكري للرجل انطالقا من هذا المقال
وواضح اننا هنا ال نتحدث عن التطرف عندما يكون  في "

لطبيعي،على هامش من هوامش الحياة مستوى حجمه ا
وانما نتحدث عن التطرف  في حال  االجتماعية والفكرية،

تحوله الى مركز استقطاب، الى ظاهرة تتجه نحو الهيمنة 
العامة مما تكون نتيجته قيام ردود افعال متطرفة  مضادة 
فيتحول المجتمع الى مسرح للعراك بين االطراف 

ميعا الى المجتمع المدني  او المتطرفة سواء كانت تنتمي ج
 كان بعضها  منه  وبعضها االخر  من المجتمع السياسي

ففي مثل هذا الحال يتعين التعامل مع التطرف  ).الدولة(
كظاهرة مرضية تستشري وتهدد بالتحول سريعا الى نوع 

وليس هناك غير المعالجة العقالنية  .من التدمير الذاتي
لمصير المفجع ذلك الن وسيلة لتالفي االنزالق نحو ا

فاذا تمت  التطرف في جميع االحوال  هو عمل الالعقل،
مضاد كان المصير كارثة  "عقل مستقيل"مواجهته ب 

  ."محققة
  

 افكار هذا المقال تفيدنا لالستدالل على العمق الفكري 
للدكتور الجابري من جهة وعلى اعتدال مواقفه وتوازنها 

رى التي ال تفوت اية عكس االطراف االيديولوجية االخ
فرصة لتصفية الحسابات السياسية بين الفرقاء السياسيين 
متعمدة الخلط االديولوجي الممنهج بين التطرف االسالمي 
والدين االسالمي فالحكمة العلمية والنظرة الموضوعية 
لمحمد عابد الجابري غلبت تموقعه السياسي وااليديولوجي 

عقالنيا اذ كان من وجعل موقفه من التطرف موضوعيا و
الممكن ان يصفي حساباته وهو االشتراكي االصيل مع 

. تيارات االسالم السياسي كما يفعل العديد من غالة اليسار
لكن الفكر العلمي والموضوعية التي يتحلى بهما الرجل 
جعل للتطرف اسبابا عميقة مترابطة يعتبر االيديولوجي 

 السبب الواحد والديني عنصرا من بين العناصر فقط  ال
  . واالوحد 

  
يقول الدكتور دمحم عابد الجابري في  خاتمة مقاله  حول 

 19المنشور بجريدة االتحاد االشتراكي  يوم (التطرف 
وبعد، فالتطرف ظاهرة : "ما يلي) 2 ص 1993مارس 

مرضية، وكجميع االمراض فان العالج االنجع واالضمن 
  :ثالثةوشروط الوقاية من التطرف  .هو الوقاية 

  تصحيح االوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية،  - 
التعامل العقالني المبني على الفهم والتفهم ووضع االمور  -

  امام مراة التاريخ، 
  اما غير ذلك.ة  والتعليم ـواشاعة الفكر النقدي  في الثقاف -

 من وسائل المواجهة  السلبية فهي ال تنتج  غير المزيد من 
ان التطرف المضاد يسقي التطرف ويقويه،  .التطرف

  .وهيهات ان يقضي عليه

  
  

وفاة دمحم عابد الجابري خسارة فكرية وسياسية للمغرب 
المعاصر، حيث ان عطائه الفكري والنظري بمثاية منهاج 
قويم في تقويم اعوجاجات النظرة التراثية للتراث و تمثيل 

لكل قضايانا بارز للمدرسة العقالنية الحفرية المعاصرة 
السياسية والنظرية، فإذا كان من حق فرنسا ان تحتفي 
بعقولها ومفكريها مثل  التوسير وسارتر و فوكو وبورديو 
وغيرهم كثير وكان لاللمان ما يفتخرون به  من مفكرين 
عظام كهيكل ومارس وفيورباخ،  فان المغرب مطالب 

ظرية باالحتفاء  بمفكريه و نشر ابداعاتهم  الفكرية والن
وبرمجة اطاريحهم في الجامعات والمعاهد والتعريف 
بافكارهم وتكريمهم  التكريم الذي يليق بهم كمفكرين 
ومثقفين اعطوا للفكر السياسي المغربي اسهامات خالدة في 

  .  الزمان
  

من المعيب جدا ومن المخجل ان تمر ذكرى وفيات دمحم 
وعزيز عابد الجابري واالخرين من المبدعين دمحم كسوس 

الحبابي وعبد الكبير الخطيبي وادريس بنعلي ودمحم شكري 
والالئحة طويلة دون ان  يقف اعالمنا وسياسيينا 

وقفة تليق بقامات فكرية اعطت " المتنورين" و" التقدميين"
الشئ الكثير الدبنا وفكرنا وان يطالبوا  بمبادرات  سياسية 

جاتهم في اعمال وثقافية لنشر افكار هؤالء الرواد وتقديم انتا
تلفزيونية ومسرحية وتثقيفية هامة تخلصنا من برامج 

  .الرداءة التي تمأل الدنيا االعالمية ببالدنا ضجيجا
  

 قد نختلف مع الجابري وامثاله في قضايا  ومواقف مثل 
التعدد الثقافي واالمازيغي ببالدنا وتحمسه الكبير للتعريب 

والهوياتية والمطالبة والعروبة ومطالبته باالحادية اللغوية 
ربما بفعل السياق  السياسي االقليمي  -.. باماتة اللهجات 

 لكن يبقى الرجل مفكر نادر -والدولي التي انتج مواقفه
اخالقا وتواضعا وعلما، ومعلمة مغربية مغاربية اسالمية 
جامعة تستحق منا العمل على استكمال اوراشه المفتوحة 

كريم وغيرها من االوراش من قبيل دراسات في القران ال
التجديدية والتنويرية التي كان سبقا في التطرق اليها بجدارة 
واستحقاق ، لذلك اتمنى  ان تفتح  دراساته امامنا حقول 
جديدة  لكتابة تراثنا وتاريخنا قراءة علمية معمقة  بطريقة 

  .تتبنى الحداثة العقلية في اعلى ذراها واكثرها تقدما وتفتحا
يؤدي االهتمام بالدراسات الجابرية الى تجديد اتمنى ان 

عالقة المسلمين  بتراثهم وعقائدهم لتنحل مشاكل  عالقة 
منذ ازمان طويلة، كل ذلك لتنمحي الظلمات  المعتمة  عن 
سطح واقعنا و تاريخنا وتنفتح امام اعيننا االفاق العلمية 

الن انتظار  نهضتنا طال بنفس امتداد . والفكرية الرحبة
تظاريتنا واستمرار نكساتنا وتواصل انهيارنا المديد بلغة ان

  . المفكر والصحفي الكبير حازم صاغية
  

  اطب بها ابن خلدونـدة خــع قصيــاختتم مقالتي هاته بمطل
  .عند وصول هدية  ملك السودان اليهسالم   السلطان ابا

دمحم عابد -من كتاب فكر ابن خلدون  العصبية والدولة   (
  .)49 ص الجابري 

  اوريت زند العزم في طلبي
  وقضيت حق المجد من قصدي

  ووردت عن ظمأ مناهله 
      فرويت من عز ومن رفد

  يف سبيل اخلتم 
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  عليك أن تختار إما أن تكون . بين الثائر والحاكم برزخ السلطة

هكذا في األدب، في . فالثورة والحكم ال يتلقيان. ثائًرا أو حاكًما
  .الفن، كذلك في الحياة

   
رفض االستمرار في . تشي غيفارا فهم األمر، فضل أن يبقى ثائًرا

هو يرى الثورة . انطلق إلى مكان آخر. وباالمناصب بعد انتصار ك
نذر نفسه لنصرة الفقراء والبائسين . في القلوب ال في الشفاه

كان يؤمن بأن النضال هو الحل الوحيد لمن يريد . والمظلومين
. شارك في العديد من الثورات ضد االستعمار والظلم. تحرير نفسه

كان ملهًما لكثير . مساند الجزائر وفيتنا. من غواتيماال إلى بوليفيا
كان طريقه في البدء بالثورة من القرى لتحرير . من الشباب الثائر

حين سقط . المدن منهج حياة لعمظم الثائرين في القرن العشرين
، عهد إليه رفيقه كاسترو عدة 1959الحكم العسكري في كوبا عام 

كان رئيًسا للبنك المركزي، ومنّظًما للميليشيات . مناصب رفيعة
كان . لعسكريّة الثّوريّة، ومسؤوًال عن التّخطيط، ووزيراً للّصناعةا

رافًضا لفكرة جمهوريات الموز، رافًضا أن تُكّرس دولة بكاملها 
ترك كل . لكنه ثائر. بدأ يعمل على ذلك. لزراعة محصول واحد

  .ذلك، واتجه إلى بوليفيا لمحاربة الظلم هناك
  

رًضا متمردًا وناجًحا في إدارة كان معا. فيدل كاسترو لم يكن ثائًرا
حين دخلت قواته العاصمة . حرب العصابات مع زميله تشي

 بعد هروب فولجنسيو باتيستازالديفار إثر إضراب -الكوبية هافانا
 كان على رأس المقاتلين الثالث مئة الثائر إرنستو -عام وشامل
  .بدأ كاسترو يحكم ويطبق رؤيته ونظامه. تشي غيفارا

  
لكنه حين استلم المناصب انتهت . ن الترابي كان ثائًراالراحل حس

، اقام حزب الترابي انقالبا 1989في يونيو عام . صفة الثورية
عسكريًا ضد حكومة المهدي، وعين عمر حسن البشير رئيًسا 

. لحكومة السودان وعين حسن الترابي وزيراً للخارجية السودانية
  .بعدها أصبح الترابي أشهر معارض للحكومة

كذلك الراحل أبو عمار، كان ثأئًرا، مناضًال، فالمسدس ال يفارق 
خصره، وأجاب عن سؤال طرحه صفحي تركي قدير في مقابلة 
تلفزيونية معه بعد لقاء الزعيم الفلسطيني بالرئيس التركي الراحل 

كيف دخلت عليه والمسدس على خصرك؟ قال : تورغت أوزال
غب الصحفي مشاهدة وحين ر. هو قطعة مني: الراحل عرفات

أسف ال استطيع، أنا " المسدس رفض أبو عمار الطلب بلباقة ثائر
لكنه بعد اتفاقات أوسلو لم ". ثائر، المسدس ال أخرجه إال لالطالق

يعد ثائًرا، انصرف إلدارة ما ُمنح له، انشغل في صراعات 
  .أخرى، تحديات أخرى

  
ة بالواقع، فيمجدها األدب أما األبطال الشعبيون، تختلط االسطور

وهكذا كان . كان ثأثرا ومتمردًا. هكذا كان روبن هود. والفن
وهكذا كان دمحم النحيل، . المطاريد مثل أدهم الشرقاوي في مصر

بطل رواية يشار كمال الشهيرة، باسم دمحم النحيل، فهو سيرة أدبية 
لقاطع طريق محبوب، ينصر الفقير والمظلوم ، يقتل االقطاعي 

  . بطل فيلم الفهد) أبو علي(والطغاة، مثله مثل الفراري 
  

. الثورة تعني التمرد على نظام سيء غير قابل لالصالح
والمعارضة تعني رغبة في استالم السلطة وليس شرًطا تغير 

. لذلك ال يمكن الجمع بين الثورة والسلطة. النظام بشكل جوهري
 - بذات الوقت -يكون ال يمكن أن يكون المرء متمردًا على الظلم و
. هذا هو المستحيل. المساعد الذي يحاول القبض على المتمرد

  . بينهما برزخ السلطة. فالضدان ال يلتقيان
  

وال يمكن إقامةن ظام في بلد ما . تنتهي الثورة لحظة إقامة السلطة 
وهي في حالة ثورة، لذلك الثورة السورية مستمرة طالما هناك 
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  عالء الدين حسو
 سورية

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثالثة وجوه في وجه واحد
  ،قبل الغروب كما في كل يوم

  .بقليل، توجه إلى محل لبيع الخردة
  .لمح صديقه الشيخ بالقرب من المحل

تمهل في السير على أمل أن بتحاشى 
  .لقاءه

  .تمهل الشيخ أيضا
  :نفذ صبر صاحب المحل

سوف أتأخر عن موعد صالة 
المغرب، حبذا لو إستعجلتما لتأخذا 

   !!!حصتكما من العرق
  

  عاليها سافلها
 رى خروفا، هرب إلى كلما إشت

  .مزرعة جاره
  .بعث كبشا كي بسترد الخرفان

كبش المسيح بلتقط خرفان بني 
  إسرائيل،

وكبشه، تلتقطه الخرفان في مزرعة 
   !!!الجار

  

  محاولة إغتصاب
 ،تقدم رجل مسن للزواج منها  

  .صاحب مال وجاه
  .وافق والدها على الفور

حاول إنتزاع موافقتها على الزواج 
  .منه
  .ترطت عليه أن يتجورب واقفاإش

كلما حاول إرتداء الجورب بأن يرفع 
  .إحدى قدميه، هوى أرضا

  :خاطبته وهي غارقة في الضحك
بإمكانك العودة عندما تكون جاهزا 

   !!!للزواج

 

 

  ياسر املندالوي
 العراق
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  ما كان كارل ماركس ليكون أول شيوعي حقيقي في العالم لو أنه لم يدرس الفلسفة

ويتعرف على ديالكتيك هيجل ومادية فيورباخ، ثم يعارضهما باكتشافه الحقيقة المطلقة 
موضوع كل الفلسفات الغابرة، تلك الحقيقة التي تقول أن الطبيعة بكل أشيائها هي في 

بناء على هذه الحقيقة . ة التهيوء األخير لنفاذ قانونها العام أال وهو الديالكتيك كل لحظ
المطلقة تفجرت عبقرية ماركس فكان للفلسفة علم وللتاريخ علم له قوانينه النافذة على 
ً من  اإلطالق في مختلف المجتمعات البشرية على اعتبار أن البشر جميعهم هم أيضا

رأى ماركس أن التهيوء األخير األكثر تقدماً للمجتمعات البشرية من هنا . أشياء الطبيعة 
ً تهيوء إجتماعي عابر سينتهي بفعل الديالكتيك  المتمثل بالنظام الرأسمالي هو أيضا

  .المتمثل بالتناقض اإلجتماعي الرئيس بين قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج
  

ليوم فيما بعد انهيار العوالم أستذكر مثل هذه الحقائق األولية ألن سواد الشيوعيين ا
. الثالث ال يدركون ال وحدة العالم وال نظام اإلنتاج السائد فيه وال التناقض الرئيس فيه 

مثل هؤالء الشيوعيين ليسوا متخلفين فقط بل باتوا أعداء مصيريين للشيوعية يهون 
قبل أن يتعّرف نحن نعلم أن اإلنسان ال يكون شيوعياً . بجانبهم سائر األعداء اآلخرين 

على التناقض الرئيس الحقيقي في نظام اإلنتاج السائد في مجتمعه وفي النظام الرأسمالي 
فكيف يكون هؤالء المتخلفون شيوعيين وهم ال يدركون التناقض الرئيس في مجتمعهم . 

  ؟!وفي العالم 
سائد في الشيوعيون فيما بعد انهيار العوالم الثالث لم يتعرفوا على نظام اإلنتاج ال

مجتمعهم وال تناقضاته أيضاً وما زالوا يعتقدون أن تناقضات النظام الرأسمالي لم تنحل 
 مليوناً 70لو كان هذا صحيحاً لما انكمشت الطبقة العاملة في الواليات المتحدة من . بعد 

ً اليوم وفي بريطانيا من 30في الخمسينيات إلى   ماليين فقط، 10 مليونا إلى 30 مليونا
يتحدثون عن العولمة وأن العالم لم يعد خليوياً بمركز . نتا أبرز دولتين رأسماليتين وكا

وأطراف لكنهم مع ذلك ال يتنازلون عن اإليمان بالتناقض بين العمال والرأسماليين في 
يقرون بانتقال اإلنتاج . المراكز الكالسيكية للرأسمالية وخاصة الواليات المتحدة 

ى الصين وشرق آسيا لكن تناقض اإلنتاج البضاعي ما زال في البضاعي من أمريكا إل
  !!أميركا ولم ينتقل مع اإلنتاج إلى الصين وشرق آسيا 

  
هؤالء القوم الغفل المتطفلون على السياسة ال يعترفون بأي أثر للثورة اإلشتراكية 

حرب البلشفية وظهور اإلتحاد السوفياتي كاقوى دولة في العالم ؛ وكما لم يكن هناك 
عالمية غيرت شكل العالم والتناقضات العاملة فيه وكان لإلتحاد السوفياتي الدور البارز 

  . في هذا
  

تمكنت ألمانيا النازية من تفكيك أكبر امبراطوريتين امبرياليتين، الفرنسية وقد أحتلت 
وهكذا يمكن القول أن . فرنسا، والبريطانية وقد حوصرت بريطانيا وراء بحر المانش 

ناقض الرئيس في النظام الرأسمالي لم يعد موجودا أو فاعالً كما كان قبل الحرب الت
..  من تشكيل حلف شمال األطلسي العدواني بالقول 49ولذلك سخر ستالين في العام 

وقد ثبت في الحرب أن قوى الحرب " لن نحاربكم وسنتغلب عليكم بالمنافسة السلمية "
ير عن مقارنتها بقوى الحرب السوفياتية ؛ وكان للدول الغربية مجتمعة هي أبعد بكث

تشيرتشل يعي ذلك جيدا ولذلك دعا في خطابه الشهير في مدينة فولتون األميركية أمام 
 إلى تشكيل جبهة ثقافية حضارية للشعوب الناطقة 46الرئيس ترومان في مارس آذار 

ليس حلفاً عسكريا كما فعل باإلنجليزية بوجه الحضارة السالفية بقيادة اإلتحاد السوفياتي و
الذي كان عميالً مأجوراً ) Ernest Bevin(وزير الخارجية العمالي آرنست بيفن 

ضد الشيوعيين ) MI6(للمخابرات األميركية وهو من أسس دائرة المخابرات الخارجية 
ملحقة بوزارة الخارجية رغم أن الشعب في بريطانيا صوت في االنتخابات لحزب العمال 

 ً ً مأجوراً في قيادة حزب العمال هو تقربا لإلتحاد السوفياتي دون أن يعلم أن ثمة خائنا
 أن 52لقد أكد ستالين في المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في أكتوبر . ارنست بيفن 

وهو ما يعني أن التناقض الذي سيلعب . انهيار النظام اإلمبريالي سيتم في وقت قريب 
 هو التناقض 72لحرب مباشرة وحتى انهيار اإلمبريالية في العام الدور الرئيس فيما بعد ا

ما بين الشعوب في الدول المستعمرة والتابعة ضد مراكز الرأسمالية فكان أن تحررت 
 49 كما تحررت الصين في العام 47 وتحررت الهند في العام 46سوريا ولبنان في العام 

فكان أن أصدرت األمم المتحدة في العام  استقلت عشرات الدول 72 و 52وما بين العام . 
ً يؤكد على أنه لم يعد هناك أي أثر لإلمبريالية في العالم، وتم حل لجنة تصفية 72  إعالنا

  .اإلستعمار التابعة لألمم المتحدة تبعاً لذلك
  

 وما قبله فلم يعد هناك أي مصرف لتصريف 72أما وقد استقلت كافة الدول في العام 
ذي يجسد فائض القيمة المتحقق بالضرورة في مراكز النظام الرأسمالي فائض اإلنتاج ال

ولذلك انهار النظام الرأسمالي على أرضه، حيث النظام الرأسمالي ال يعّمر دون تصدير 
  .فائض اإلنتاج المجسد لفائض القيمة إلى أسواق خارجية

  
ي السبعينيات بعد أن بدأ ما الذي فيه الشيوعيون اليوم وقد تحقق انهيار النظام الرأسمالي ف

ً للقانون والنظام لصالح  مشروع لينين بالتفكك منذ إلغاء الخطة الخمسية الخامسة خالفا
 كما ادعى بيان مشبوه 53برنامج التسلح الكثيف دون مبرر في سبتمبر ايلول في العام 

صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بالرغم من أن كل عضو في اللجنة 
زية يعلم جيداً أنه ال يحق له إعادة النظر في قرارات المؤتمر العام للحزب فما بالك المرك

  !!باإللغاء 
  

 لدى كتابة 1847كان مشروع ماركس وإنجلز للثورة اإلشتراكية العالمية يستند في العام 
على تفكيك التناقض الرئيس الواحد الوحيد في النظام ) المانيفيستو(البيان الشيوعي 

مالي أال وهو قوى اإلنتاج ضد عالقات اإلنتاج، أي بين العمال من جهة الرأس
بعد سبعين عاما لم يتحقق خاللها مشروع ماركس وإنجلس . والرأسماليين من جهة مقابلة 

في الثورة الشيوعية برز مشروع لينين وقد ارتكز على تفكيك ثال ث تناقضات كما شرح 
هناك ) رأسماليين/ عمال( إلى التناقض األساس ستالين في أسس اللينينية ؛ فباإلضافة

وتناقض ثالث قد ) شعوب المستعمرات/ قوى اإلمبريالية(تناقض في غاية األهمية هو بين 
يلعب دورا هاما في حاالت كثيرة وهو بين قوى اإلمبريالية نفسها في تنافسها على 

 على السلطة في دولة عبر هذا التناقض األخير استطاع البالشفة أن يستولوا. األسواق 
عظمى هي روسيا القيصرية ويبنوا دولة اشتراكية عظمى كانت محل فخار البشرية 

  .قاطبة هي اإلتحاد السوفياتي الذي شكل مظلة حمابة لثورة التحرر الوطني في العالم كله
  

أهم ما انتهت إليه الحرب العالمية الثانية هو إنحالل التناقضات الكبرى الثالث التي 
في . تدعت المشروع اللينيني في الثورة اإلشتراكية العالمية دون االنتصا النهائي للثورة اس

  ةــة السوفياتيـة الوضيعـاإلتحاد السوفياتي مركز الثورة اإلشتراكية استطاعت البورجوازي
تفكيك النظام اإلشتراكي في " األحمر" بقيادة الجيش 

ً . الخمسينيات   انهيار النظام وفي السبعينيات بدا واضحا
الرأسمالي فكان أن أفلست أميركا فعلياً وقد باتت الحصن األخير 

 71للنظام الرأسمالي إذ فقدت الغطاء للدوالر في العام 
وانهار العالم  . 74وانهزمت هزيمة مذلة في فيتنام في العام 

الثالث نتيجة النهيار المعسكر اإلشتراكي وقد بات اإلتحاد 
ج غير األسلحة التي ال تحتاجها شعوب العالم السوفياتي ال ينت

بدأ انهيار العالم الثالث بخيانة السادات لمشروع ناصر . الثالث 
  .التحرري واإلرتماء بحضن اإلدارة األميركية

 

  
  فؤاد النمري

 األردن
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القانون األساس في علم المادية الديالكتيكية يقول أن تطور الشيء هو النتيجة الحتمية 
حالل التناقضات الثالث أو األحرى إنعدامها فيما بعد فهل ان. للتناقض في الشيء ذاته 

؟ في مواجهة مثل هذا !الحرب العالمية الثانية يعني بالنتيجة أن العالم لم يعد يتطور 
اإلشكال المعاكس للطبيعة ال بد من اإلعتراف باألزمة الحادة التي تأخذ بخناق العالم 

ن دامغتين تؤكدان تخلف العالم بدءاً يكفي هنا اإلشارة إلى حقيقتي. وتحول دون تطوره 
 ترليون دوالرا 2منذ السبعينيات والعالم يستدين كل سنة . بسبعينيات القرن الماضي 

كي يتحاشى اإلنهيار األمر الذي ال تفسير له غير تراجع قوى اإلنتاج وهو الدالة 
ماتية القطعية على التخلف بالرغم من كل الدعاوى الكاذبة حول التقدم في المعلو

  . والتقنيات التي لم تنعكس في اإلنتاج 
  

أما الحقيقة الثانية الدالة على التخلف واإلنحالل 
هو الدوالر ) Value(فهي اعتبار أصل القيمة 

األميركي وليس قوى العمل كما يقول القانون 
األساس لعلم اإلقتصاد مع أن مجموع قوى العمل 

. تهلك مما تس% 20األميركية ال تنتج أكثر من 
فأخذ العالم يحول كل إنتاجه إلى الدوالر بما في 
ذلك التجارة الداخلية لمختلف البلدان علما بأن 
الدوالر األميركي عملة مكشوفة ؛ الواليات 
المتحدة نفسها ال تتكفل بتسديد قيمتها اإلسمية 
إستناداً لقرار الهيئة المؤقتة لصندوق النقد الدولي 

 القاضي 76ي يناير في اجتماعها في جمايكا ف
بإلغاء الغطاء للنقود استجابة لقرارات أول مؤتمر 

في ) G5(قمة للخمسة الرأسماليين الكبار 
وهكذا باتت الواليات . 75رامبوييه في نوفمبر 

المتحدة تتحكم بالتجارة العالمية وتفرض عقوبات 
حتى على دول عظمى كالصين وروسيا رغم أنها 

 وهو ما 71ا في العام كانت أول دولة تعلن إفالسه
استدعى خروجها من معاهدة بريتون وودز فكان 

من قيمته التبادلية قبل العام % 40أن فقد الدوالر 
75.  

ً بالتخلف إن لم يكن بالخروج إلى   عالم يتجاهل أصل القيمة هو عالم محكوم قطعا
  .الفوضى بعيداً عن سكة التقدم

  
نظام العالمي الحالي تدمغانه بالتخلف دون ذكر نكتفي باإلشارة إلى حقيقتين أساسيتين لل

اإلشارات الجانبية األخرى لمظاهر تخلفه كاإلرهاب وتلوث البيئة وتجارة الرقيق 
والمخدرات وغسل األموال، وما هو أدل من كل هذا قيام عصابات شبه عسكرية 

 لينتهي الختطاف السلطة في معظم بلدان العالم الثالث وخاصة في الستينيات، وما كان
الذي لم ينتِه إلى إلزهار بسبب تخلف قوى اإلنتاج " الربيع العربي"ذلك بغير ما سمي 

  .ليس في بلدان العالم الثالث فقط بل أيضاً في العالم كله
  

إنعدام تناقضات العالم الكبرى الثالث التي أسست لمشروع لينين في مطلع القرن 
القرن هو حكم قطعي للتاريخ يؤكد النجاح العشرين قبل أن يبدأ الربع األخير من نفس 

التام لمشروع لينين الذي انتهى إلى تفكيك التناقضات الثالث التي بررت شرعيته ؛ 
وقطع طريق عبور اإلشتراكية في اإلتحاد السوفياتي في الخمسينيات ال يعني إنتهاء 

ي سبعينيات القرن بعد انهيار العوالم الثالث ف. المشروع إلى الفشل كما يعتقد الكثيرون 
الماضي لم تنجح أي دولة في العالم بما في ذلك الصين في اإلرتكاز على نظام إنتاج 

  .ثابت ومستقر وهو ما يعني أن ليس بعد انهيار اإلمبريالية سوى اإلشتراكية
  

 الذي يهرب من مواجهته الجميع وأولهم الشيوعيون المفلسون هو كيف جدياإلشكال ال
سكن وتستقر على نظام إنتاج ثابت وقابل للحياة ؟ بعض المفلسين لدول العالم أن ت

يهربون إلى اإلدعاء يأن النظام الرأسمالي لم ينهر بل تجاوز أزماته من خالل التطوير 
لو صح مثل هذا اإلدعاء السخيف لتعمقت أزمة النظام . النوعي ألدوات اإلنتاج 

 التطور المستمر ألدوات اإلنتاج من شأنه أن يعمق أزمة الرأسمالي كما أكد ماركس بأن
ً مع ميل معدل الربح إلى الهبوط  النظام الرأسمالي حيث يتناسب التطور تناسباً طرديا
مما يدفع بالرأسمالي إلى العزوف عن توظيف أمواله في اإلنتاج الرأسمالي وحتى لو 

كل وضوح فتتجه معظم األموال إلى ذلك ما يتجلى اليوم ب. ضمن إلنتاجه أسواقاً مفتوحة 
  .المضاربة في البورصة وليس في اإلنتاج

  
أطروحة انحالل التناقضات الثالث التي عملت على تقويض النظام الرأسمالي دون 
الوصول إلى النظام اإلشتراكي ال تستقيم إال إذا أكدنا تحديداً التناقض البديل حيث سنة 

جتمعات البشرية، بل حتى وجودها ذاته قائم أصالً التطور لألشياء جميعها وأخصها الم
فما هو التناقض الرئيس العامل اليوم في المجتمعات البشرية . على التناقض في داخلها 

  كافة ؟ ما هو التناقض الرئيس الذي حل محل تناقضات النظام الرأسمالي المنحلة؟
  

 هي أن التغيرات المتالحقة في  الداللة الكبرى التي تدلنا على تحديد هذا التناقض البديل
العالم في النصف الثاني من القرن العشرين وحتى اليوم هي ما يمكن أن يوصف 

ليس هناك ما يشير إلى تقدم العالم . باإلنحالل والرجوع إلى الخلف كما سلف وأشرنا 
 سوى ما تدعيه قوى الرجعية من ثورة معلوماتية حسابية رغم أن هذه الثورة الحسابية ال

  .تحسب مظاهر تخلف العالم
  

التناقض البديل في عالم اليوم وهو ما يعمل على انحالل المجتمعات البشرية وتخلفها قائم 
بين منتجي الخدمات وهم البورجوازية الوضيعة من جهة ومنتجي البضائع وهم فلول 

نها البروليتاريا من جهة مقابلة والتي بدأت تعاني منذ الخمسينيات من حرب ضارية تش
يتمثل هذا التناقض الطارئ . عليها البورجوازية الوضيعة السوفياتية سابقاً والروسية اليوم 

تستولي البورجوازية الوضيعة . على مسار التاريخ في التبادل بين الخدمات والبضائع 
من الخدمات % 20من إنتاج البروليتاريا في العالم مقابل أقل من % 75على أكثر من 
لكن كيف يتم هذا والقيمة التبادلية تحددها ميكانزما السوق . روليتاريا العالم تحصل عليها ب

السوق اندثرت مع اندثار النظام الرأسمالي كما أن الخدمات ال قيمة تبادلية لها حيث هي . 
  . تستهلك تماماً حال إنتاجها وال تصل السوق

  
فالش طبقة البورجوازية مثل هذا التبادل غير السوي والظالم يؤدي بالضرورة إلى ان

الوضيعة في العالم مقابل انكماش طبقة البروليتاريا األمر الذي يشكل صمام أمان فعلي 
لكن، ولما ال تنتج البورجوازية الوضيعة سبباً . ضد التقدم إلى اإلشتراكية البروليتارية 

ذا التناقض واحداً من أسباب الحياة التي يعود إنتاجها جميعها إلى البروليتاريا فإن ه
الطارئ على التاريخ سرعان ما يصل إلى النقطة الحرجة ويتفجر عندها فتهوي طبقة 

 البورجوازية الوضيعة في العالم إلى القاع في ليلة ليالء ويبزغ صبح عصر جديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كان مشروع ماركس 
وإجنلز للثورة 

اإلشتراكية العاملية 
يستند يف العام 

 على تفكيك 1847
التناقض يف النظام 
الرأمسايل أال وهو 
قوى اإلنتاج ضد 

 عالقات اإلنتاج

  
  
  
  
  
  
 وقد انزلق لداء  ,لم أصدق ان هذا علي الشاب المثقف المثالي, وجدته امامي يرتعد

تائه يتخيلها في كل مكان .  جسد دون روحفأصبح غريب عن نفسه مجرد,المخدرات 
  .ومكان يالحق ظلها في الشوارع

  
 ,كانت حبيبته وخطيبته وصديقته, وقتلوه معها, قتلوها نعم لم تقترف ذنبا أو اثما 

هي ال تتذكر  ,رغم طفولتها البائسة والمعذبة, هوحدها كانت تستطيع أن تحتويه وتفهم
ولم يحاسب أحد لم يسجن أحد وكطفلة لم تتلقى   , أيام10أمها فقد قتلت وهي ابنة 

هو الوحيد الذي  ,لم يشعروها يوما بقيمتها ,كانوا ينظرون اليها كعالة ,الحب والحنان
  .احبها واشعرها بقيمتها

  
, لكنهم اختاروا ان تموت ,عرفت السعادة فقط معه,لم تكن فريدة سعيدة ابدا بحياتها
عندما حاولوا , تارت علي شريكا لها بكل شيءواخ ,فقد رفضت الزواج بأحد اقاربها

اال انهم , رغم انها بحكم المخطوبة على علي, ارغامها على الزواج من قريبها
فهو عامل بسيط يكسب  ,فهو ال يليق بمستواهم كما ادعوا ,اصروا ان تفصل خطبتها

ليس مثلهم فهم حدث وال حرج يكسبون قوتهم من إذالل الناس , قوته بعرق جبينه
   ويكتبون على قصورهم هذا من فضل ربي, وتاجرتهم لألسلحة والمخدرات
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  لها الرئيس األمريكي التي يعدّ » صفقة العصر«في الصيف الماضي، حذّرنا من أن

دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر إنما هي تغطية لمرمى خطير يُراد منه استكمال 
 إلى دولة إسرائيل 1967 بضّم معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة سنة 1948نكبة 

فهم يعدّون لمسرحية كبيرة سوف يُشرف على إخراجها أخصائي «. بصورة رسمية
صفقة «د ترامب ويكون صهره بطلها، يعلنون من خاللها دونال» سياسة المشهد«

وهم يعلمون علم اليقين أن الفلسطينيين ال يستطيعون القبول بها، مثلما لم يكن » القرن
وسوف يتيح ذلك . بمستطاع أي وطني فلسطيني أو عربي أن يقبل بقرار التقسيم
ية التي تسيطر عليها الفرصة أمام نتنياهو ليعلن الضّم الرسمي ألراضي الضفة الغرب

ً اللوم على )في تقسيم أوسلو» ج«أراضي (إسرائيل اليوم بصورة مباشرة  ، ملقيا
صفقة ««(»» ضيّعوا الفرصة مّرة أخرى«الفلسطينيين الذين سوف يتّهمهم بأنهم 

  ).4/7/2018، القدس العربي، »واستكمال النكبة» القرن
  

عترف بالضّم اإلسرائيلي لثلثي هضبة وقد جاء قرار ترامب بجعل الواليات المتحدة ت
حزيران / الجوالن، وهي المساحة التي تحتلّها الدولة الصهيونية منذ حرب يونيو

والحال . ، جاء ذلك القرار ليزيد من واقعية تكّهننا وبالتالي من خطورة األوضاع1967
عد فب. أن ترامب ذهب في موضوع الجوالن إلى أبعد مما تجّرأ عليه الليكود ذاته

 وإثر اطمئنانها إلى تحييد مصر من خالل صفقة 1977وصولها إلى سدّة الحكم في عام 
 وضع الجوالن 1981كامب ديفيد، قّررت حكومة مناحيم بيغن الليكودية في نهاية عام 

وإذ كان ذلك القرار بمثابة ضّم . »القوانين والقضاء واإلدارة اإلسرائيلية«المحتّل تحت 
  . أنه لم يذهب إلى حدّ الضّم االسمي الرسميفعلي للجوالن، إّال 

  
هكذا ظلّت الدولة الصهيونية تعتبر مصير الجوالن أمراً يجوز التفاوض في شأنه، وإن 

، أشرفت إدارة بيل 1999ففي عام . لم يجِر أي تفاوض في ظّل حكومة لحزب الليكود
ود باراك ونظام كلينتون على مفاوضات بين حكومة حزب العّمال الصهيوني بقيادة إيه

وقد جرت تلك المفاوضات بالتوازي مع مساعي إدارة كلينتون للتوّصل . حافظ األسد
وقد فشل . إلى اتفّاق نهائي بين حكومة باراك والسلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات

المسعيان باصطدامهما بحدود االستعداد اإلسرائيلي لتقديم التنازالت التي ال بدّ منها كي 
 االتفاق ممكناً ضمن السقف المنخفض الذي كان كلٌّ من األسد وعرفات قد حدّده يصبح
في التفاوض على الجوالن، كان حجر العثرة الرئيسي رفض إسرائيل التخلّي . لنفسه

  .عن القسم الجنوبي من الهضبة الذي يتحّكم بما أصبح أهم مصدر مياه عذبة لديها
  

ة على مشارف انتخابات يخشى زعيم الليكود تعّمد ترامب منح نتنياهو هديّة قيّم
خسارتها، السيما بسبب الفضائح التي تراكمت في ملفّه القضائي ومنها ما يتعلّق 
بالتفريط بأمن الدولة الصهيونية لقاء الربح من خالل منح ضوء أخضر لبيع ألمانيا 

  غّواصات حديثة لمصر بدون استشارة قيادة الجيش الصهيوني
  

 2008مفاوضات بين حكم بّشار األسد وحكومة إيهود أولمرت في عام وقد تجدّدت ال
غير أنّها لم . برعاية رجب طيّب أردوغان الذي كان يتباهى آنذاك بصداقته مع الطرفين

تلبث طويالً إذ توقّفت عندما شّنت الدولة الصهيونية حربها اإلجرامية على قطاع غّزة 
 إلى االستقالة بعد ثالثة أشهر بسبب فضائح في نهاية ذلك العام، ثّم اضُطّر أولمرت

وقد عاد الليكود إلى الحكم بقيادة نتنياهو الذي أعلن رفضه . قضت على حياته السياسية
  . التفاوض على الجوالن وعزمه على االحتفاظ بالهضبة إلى األبد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د منذ ثمانية وثالثين أما قرار ترامب فتكمن خطورته في أنه ال يعترف بما قّرره الليكو
عاماً وحسب، بل يذهب إلى أبعد منه بإضفاء شرعية أمريكية على الضّم النهائي للجوالن، 

 وأعلنت 1967إسوة بالقدس العربية التي ضّمتها الدولة الصهيونية فعلياً بُعْيد احتاللها عام 
 خالل قراره القدس بشطريها عاصمةً لها، وهذا ما كّرس ترامب القبول األمريكي به من

  .نقل سفارة بالده إلى القدس
  

وقد تعّمد ترامب منح نتنياهو هديّة قيّمة على مشارف انتخابات يخشى زعيم الليكود 
خسارتها، السيما بسبب الفضائح التي تراكمت في ملفّه القضائي ومنها ما يتعلّق بالتفريط 

يع ألمانيا غّواصات بأمن الدولة الصهيونية لقاء الربح من خالل منح ضوء أخضر لب
حديثة لمصر بدون استشارة قيادة الجيش الصهيوني، بما يفيد شركة إسرائيلية مشاركة في 

وقد نجحت الخطة اإلعالمية ببراعة، إذ أن حفلة توقيع . الصفقة ولنتنياهو حّصة فيها
ا ترامب على االعتراف بضّم الجوالن والكلمة القصيرة التي ألقاها نتنياهو أثناءها إنم

لجنة (» أيباك«كشفت بصورة شبه كاملة خطاب منافس نتنياهو الرئيسي أمام مؤتمر 
الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية، وهي المكّون الرئيسي للّوبي المؤيّد إلسرائيل في 

وقد فّضل نتنياهو االستغناء عن الكلمة التي ). »الصهاينة المسيحيين«أمريكا بعد جماعة 
والتي كانت سوف تضعه على قدم من المساواة » أيباك«يلقيها بدوره أمام كان مقّرراً أن 

فقامت لعبة . مع منافسه، قائد الجيش سابقاً، الذي حصل على تصفيق حاد في المؤتمر
نتنياهو على جذب مجمل اهتمام اإلعالم العالمي بفضل ترامب، وإعالنه العودة إلى 

  .إسرائيل كي يتصدّى لحماس
  

ً وال يني يكّرر في مناسبة وغير مناسبة أن ترامب هو خير هذا ويُدرك نت نياهو تماما
وقد أحاط . للدولة الصهيونية وصل إلى سدّة الرئاسة في الواليات المتّحدة» صديق«

ترامب نفسه بطاقم من المتحّمسين للدولة الصهيونية، منهم صهره كوشنر وسفيره في 
ط مايك بومبيو الذي لّمح في حديث إذاعي إلى القدس دايفيد فريدمان ووزير خارجيته العبي

أن المشيئة اإللهية هي التي أوصلت ترامب إلى رئاسة أمريكا كي يحمي الشعب اليهودي 
فكيف بنتنياهو يفّوت هذه الفرصة التاريخية لو تمّكن من الفوز في ). كذا(من إيران 

 ترامب برئاسة ثانية ليس االنتخابات القادمة، السيما أن الفرصة قد ال تتكّرر وحتى فوز
  .بالمضمون على اإلطالق

  
ً لوزراء الدولة الصهيونية سوف يبذل بالتأكيد كافة  لذ لو تمّكن نتنياهو من البقاء رئيسا

أوالً، الضّم الرسمي لمعظم أراضي : جهوده من أجل تحقيق غرضْيه الرئيسيين أال وهما
طينيين كي ال يواجه معضلة منح سّكانها الضفة الغربية، باستثناء المناطق المأهولة بالفلس

المواطنة اإلسرائيلية؛ وثانياً، توجيه ضربة إليران بما يقضي على ما يراه خطراً وجودياً 
أما الحّكام العرب في كل ذلك، . تشّكله بالنسبة إلسرائيل بسبب احتمال تسلّحها النووي

   فحدّثوا عنهم وال حرج
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  جيلبري األشقر. د
 لبنان
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  ًيشكل صدور كتاب يحمل توقيع نايف حواتمة، حدثا

ً مميزاً  ً وفكريا هذا ما أكدته الوقائع والتجارب، مع . سياسيا
إصداراته السابقة، وهذا ما يعيد تأكيده الكتاب الماثل اآلن 

فعدا عن كون حواتمة، أميناً عاماً، لفصيل مميز  .بين أيدينا
طني، يحتفل هذه األيام بالعيد الخمسين من فصائل العمل الو

، فهو في الوقت نفسه ]اليوبيل الذهبي[النطالقته المجيدة 
أحد الكبار التاريخيين الذين ولدت على أيديهم منظمة 
التحرير الفلسطينية والدتها الثانية، لتشق طريقها، على 
طريق صعب وشاق إلى أن احتلت موقعها، ممثالً شرعياً 

  . فلسطينووحيداً لشعب 
  

فضالً عن هذا، وأهميته التاريخية، يسجل لحواتمة أنه 
أخرج العمل الوطني الفلسطيني من حالته الرومانسية 
والعفوية، إلى حالته الواقعية الثورية، حين أطلق، مع 
رفاقه، في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، البرنامج 

 المستقلة المرحلي، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة
 5على كامل التراب الوطني الفلسطيني المحتل بعدوان 

، وما أحدثه هذا من زلزال في الحالة 67) يونيو(حزيران 
الفلسطينية، وضعها على مفترق طرق، في ظل وضع 
إقليمي مضطرب، متماوج، تحت وطأة مشاريع تصفية 
القضية والحقوق الوطنية، في اإللحاق والضم وإعادة 

، وشطب شعب 67عة إلى ما قبل عدوان عقارب السا
فلسطين من على الخارطة اإلقليمية، وذبح الحركة الوطنية 
الفلسطينية على مذبح الرومانسية السياسية، والعدمية 

لتؤكد ) 73(وقد جاءت نتائج حرب أكتوبر. البرنامجية
واقعية البرنامج المرحلي، وضرورته التاريخية، ودوره 

ق الوطنية الفلسطينية، وبناء في إنقاذ القضية والحقو
االنطالقة الثانية لحركة المقاومة الوطنية المعاصرة، بعد ما 

  . تاريخ انطالقتها األولى1/1/1965رسم 
  

ولم يكتِف حواتمة بجرأة وشجاعة تاريخية، ورؤية ثاقبة، 
بإطالق البرنامج المرحلي، بل عمل على تطويره، وهو 

 والشامل، والذي تحت الذي أصبح البرنامج الوطني الجامع
ً وحيداً لشعب .ت.رايته احتلت م ف، موقعها ممثالً شرعيا

فلسطين، ودخلت إلى األمم المتحدة، رافعة بيد، البندقية، 
وباليد األخرى، غصن الزيتون، كما حصلت، مؤخراً، على 

مروراً . مقعدها المراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة
، وتداعياته السياسية 15/11/1988بإعالن االستقالل في 

الكبرى، التي مازالت الحالة الوطنية تعيش مخاضها 
  .السياسي

يتميز فكر حواتمة وأدبه السياسي بواقعيته الثورية، التي 
تصطدم الكثيرين، لكنها صدمة نحو الحقيقة والمواجهة 

فهو أول من أطلق، في الحالة  .الميدانية بالروح العملية
، المبدأ الذي يقي يشكل أحد المرتكزات الوطنية الفلسطينية

التحليل الملموس للواقع «الكبرى لرؤياه السياسية والفكرية 
، والخروج، على الدوام، من التحليل بخطوات »الملموس

فهو، كزعيم وطني يتحمل مسؤولية مميزة عن . عملية
القضية والحقوق الوطنية، ال يملك الوقت للتلهي بترف 

 يهدف تفكيره، على الدوام، إلى خدمة التفكير المجرد، بل
العملية النضالية والمسيرة الكفاحية، لشعب فلسطين، 

  .ولباقي الشعوب العربية
  

وحتى عندما يدخل غمار نقاش اإليديولوجيات، ينتقد بشدة 
من يعملون على لي عنق الحقيقة، إلخضاع الواقع 
لإليديولوجيات، بدالً من تطويع اإليديولوجيات لصالح 

واقع، والخروج منه بما يقود إلى تغييره في إطاره ال
من هنا، يتميز حواتمة في حرصه على  .الثوري الواقعي

دقة التعبير، وال يرى في األمر مسألة لغوية، بل دقة في 
  .بناء الموقف

  
فعلى سبيل المثال، ال يتحدث حواتمة عن القضية الوطنية 

. »ق الوطنيةالحقو«الفلسطينية، دون أن يربط بينها وبين 
معاً، فبالنسبة » القضية والحقوق الوطنية«فهو يؤكد على 

له، تأخذ القضية الوطنية جوهرها ومضمونها من اإللتزام 
إذ ليست هناك قضية . بالحقوق الوطنية لشعب فلسطين

بلغة (وهو بذلك ينتقد . وطنية معزولة عن حقوق أصحابها
ية في كل الذين يتغنون بالقضية الوطن) غير مباشرة

صراعاتهم الجانبية، وهم في الوقت ذاته يلحقون أفدح 
  .الضرر بالحقوق والمصالح الوطنية الكبرى ألبناء شعبهم

  
وال يتوقف حواتمة، في هذا السياق، عن صياغة المفاهيم 
السياسية وإكسابها مضمونها الفعلي والعملي، بعيداً عن 

صون الفكر المجرد، الذي ال يوفر الحصانة الضرورية ل
فالوحدة الوطنية، وهي قضية من  .هذه المفاهيم ومعانيها

ً بها، ال ينظر إليها حواتمة  أولى القضايا التي يظل مهموما
كمجرد تجميع عددي، بال مضمون سياسي، بأخذ باإلعتبار 
موازين القوى، ويعطي المناضلين ما يستحقون، حتى ال 

ة، تفتح ، إلى حالة إلحاق، وتبعي»الوحدة الوطنية«تتحول 
الباب لكل أشكال التفرد واإلستفراد، وتهميش اآلخرين 

، حين أديرت الحوارات 1972فمنذ العام . وإقصائهم
ف، .ت.الوطنية الداخلية إلعادة بناء وإصالح مؤسسات م

في المؤسسات؛ » التمثيل النسبي«كان أول من طرح مبدأ 
في وقت كان فيه المحيط العربي يعتمد مبادئ إقصاء 

بية لألقلية، وإعتماد قوانين إنتخابية مشوهة، تشكل بيد األغل
. الحاكم وسيلة لرسم المشهد الحزبي والسياسي وفق أهدافه

وقد (وحتى ال تتسرب هذه األمراض إلى الحالة الفلسطينية 
) تسرب بعضها بال شك ومازلنا نعاني تداعياته حتى اآلن

 نضالية، وفقاً لمعايير» التمثيل النسبي«طرح حواتمة نظام 
وبقي هذا المبدأ يشق . تلبي الواقع الخاص للحالة الفلسطينية

طريقه في مواجهة سياسات الهيمنة، إلى أن إنتصر أخيراً، 
وشكل قاعدة راسخة في الوعي السياسي التنظيمي 
الفلسطيني، حتى إن أكثر الناس تعطيالً له، بدأت الوقائع 

حدة على أسس تقنعهم أنه النظام الذي من شأنه أن يبني و
ديمقراطية، ال تصنعها صفقات عليا، وال إتفاقات كوتا، بل 
يصنعها المواطن الفلسطيني، في صندوق اإلقتراع، في 

إنتخابات حرة ونزيهة، ومتحررة من المال السياسي 
واالنتخابي، الزبائنية والمصالح الفئوية وسياسة شراء الذمم 

  .بالخدمات الفردية
  

ف، بإعتبارها .ت. حواتمة إلى مفي السياق نفسه، ينظر
ً للشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعة  إطاراً إئتالفيا

وإلى جانب األساس التنظيمي لإلطار . والنقابية وغيرها
اإلئتالفي، وهو نظام التمثيل النسبي، هناك جانب البرنامج، 
وهو األساس الرئيس، والذي بدونه، يضعف اإلئتالف 

. يدة، وتنشب النزاعات بين أطرافهويتعرض لمخاطر عد
منظمة «لذلك يصر حواتمة، على الدوام، على التأكيد على 

ً لبرنامجها الوطني، كما أقرته » التحرير اإلئتالفية وفقا
المجالس الوطنية وتوافقات الحوارات الوطنية، ومنها وثيقة 

وحوار القاهرة في ) 26/6/2006(الوفاق الوطني في غزة 
  .2005) مارس(آذار 

  
ً ثورياً،  يتفق المراقبون على أن حواتمة أسس تياراً واقعيا

في ) وبالجبهة الديمقراطية(ومدرسة سياسية خاصة به 
مدرسة لها خطابها السياسي . الحالة الوطنية الفلسطينية

مدرسة في البناء التنظيمي . المستمد من برنامجها الوطني
الحرص ومدرسة في نسج العالقات الوطنية و. الداخلي

على الوحدة الوطنية، بما هي وحدة الشعب ووحدة قضيته 
لذلك لم يتردد في أن يصرح يوم . ووحدة حقوقه

ً سياسياً على 13/9/1993  مؤكداً أن أوسلو يشكل إنقالبا
وقد . البرنامج الوطني، وعلى المؤسسة الوطنية اإلئتالفية

أسهب في شرح مخاطر أوسلو وتداعياته المرتقبة، حتى أن 
حد كبار المسؤولين الفلسطينيين، لم يتردد في أن يعترف أ

لي، حين إلتقينا في إحدى العواصم العربية، أنه لم يتعرف 
على المخاطر الحقيقية إلتفاق ومشروع أوسلو إال من 

  ).والجبهة الديمقراطية(خالل ما كتبه نايف حواتمة 
  

وكثيراً ما شكلت مؤلفات حواتمة مرجعاً رئيساً من مراجع 
العديد من الباحثين من أصحاب شهادات الماجستير 
والدكتوراه، وكثيراً ما استقبل مكتبه مئات األسئلة من طلبة 
جامعيين يستعينون بأفكار وآراء ومواقف وسياسات 

  .حواتمة، في إنجاز رسالتهم الجامعية
  

وال يقف تأثير مدرسة حواتمة السياسية والفكرية على 
ات إمتداد عربي ودولي، يمكن فهي ذ. الحالة الفلسطينية

تلمسه في العديد من مواقف القوى السياسية العربية، في 
بياناتها اليومية، ووثائق مؤتمراتها الدورية، وفي طبيعة 

  . عالقاتها مع حواتمة ومع الجبهة الديمقراطية
تتلمس ذلك في العراق واليمن، والمغرب، وتونس، 

متداداً حتى ومصر، والكويت، األردن، والجزائر، وا
كما تتلمس ذلك من العديد العواصم الغربية، منها . البحرين

باريس، وموسكو، وأثينا، وغيرها، وفي أنحاء مختلفة من 
أميركيا الالتينية، في كوبا، وفنزويال، وبوليفيا، 
ونيكاراغوا، والبرازيل وغيرها، وحيث تتواجد جاليات 

مية فلسطينية وتيارات سياسية عربية يسارية وتقد
  .وديمقراطية

  
هذا الكتاب، إضافة جديدة، لمؤلفات حواتمة، من شأنه أن 
يزيد المكتبة الفلسطينية والعربية والعالمية، اليسارية 

وأن يشكل مرجعاً لكل من يتابع وقائع . والديمقراطية، غنى
   الحالة الفلسطينية واإلقليمية وتطوراتها

 

 

  معتصم محادة
 فلسطني
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 الصديق مشهور البطران، في روايته يبدع الروائي 

، صورا فنية ساخرة لألنظمة "أوبرا القناديل"الجديدة 
األبوية المتسلطة على العالم العربي، حيث يسرد مكابدة 

نظام القمع والخطاب . الشعوب العربية مع النظام األبوي
األوحد ، االوامري النازل من عل، يرفض الحوار وال 

 ، بل يزج بأهل النصح في أقبية يتقبل النصائح المخلصة
السراي، ويقرب الوصوليين ويصغي لمشوراتهم التي 

. تزكي حماقات النظام وإجراءاته المرتجلة والعقيمة
بموضوعية وواقعية يتجلى تخلف النظام األبوي في الرواية 

األولى .في خاصيتين متالزمتين هما الالعقالنية والعجز
ة التدبير وارتجاليته تتجلى في فردية القرار مع فجاج

النزقة، والثانية في العجز عن التوصل إلى األهداف 
المرجوة، ومن ثم اللجوء الى الخبرات المدعاة في الخارج 

إلى هاتين الخاصتين تعزى . والسقوط في حبائلها 
ومن ثم فما . االنكسارات والهزائم وفشل مشاريع التنمية

 مهترئ من طريق للخالص غير اإلطاحة بنظام أبوي
يحتضن النظام األبوي أصناف العصبيات الطائفية .وقاصر

والعرقية ألنها، مثله، تحصر األتباع داخل بوتقتها وتشترط 
وهكذا ما إن تتم اإلطاحة بالنظام األبوي . الحماية بالوالء

حتى تبزغ األصولية الظالمية تحصد الثمار المرة لحماقات 
.  اإلضرار بالناسالمتسلط، وتتفوق عليها من حيث" األب"

يتجلى نبذُ العلم لدى الزعيم بغلبة العفوية واالنفعالية في 
مسلكه ، ومن ثم العجز عن إيجاد الحلول لدى رؤية اول 
صرصار يالحقه بالضرب ويهرب الصرصار، لتتكاثر 
وتغدو مشكلة تشغل حاشية الزعيم التي ينحصر دورها في 

  .تأييد موقف الزعيم وتصرفاته
  

ني ينجو الروائي من عثرات التزييف المتعمد بالحدس الف
بقصد إخفاء الثورة المضادة لعناصر الليبرالية الجديدة 
المحلية والدولية، انقضت الثورة المضادة من جانب 
العناصر المحلية لليبرالية الجديدة بسرعة لتجهز، تحت 

جنح الربيع والخريف العربيين، على ثمار االنتفاضات 
  .الجماهيرية

  
هل الرواية بزعيم يدعي أبوة المجتمع بأسره ، مهووس تست

بالصراصير، يعتريه رعب هيستيري منها احله موضع 
فالثقافة األبوية . سخرية لمن حوله واستخفافا بشخصه

التقليدية بأنظمتها الخاصة بالحماية والقسر والشهامة 
والطاعة هي وسيلة أوضاع لم تعد قائمة، وال يمكن 

  .م الراهن، فقدت تقليديتهاإحياؤها في العال
  

الصراصير مستورد كناية او مجاز عن كيان ينافسك البيت 
أمٌر مدبٌر بليل من قبل ." والمخدع، جاءتنا من الخارج

تجار أخشاب أوروبيين حقنوا بيوض الصراصير في 
صدوع الخشب وصدروه على متن السفن لتجار محليين 

ال فنؤّول تارة يجمح الخي". متورطين في هذه الصفقات
الصراصير كيانا دخيال غاصبا متغطرسا بقوته ، وتارة 
يعود بنا الى الصراصير ، تختبئ في جحورها وتتالعب 

  . بعقل الزعيم متحدية فطنته الذاوية
  

هنا يحتمل النص الروائي اللجوء الى المجاز ، خاصة 
اختار الروائي . الكناية كي تفهم داللة الصراصير

م الزعيم وانشغاله من ثم عن الصراصير بؤرة اهتما
" هوس الزعيم الهيستيري موروث عن األجداد،. الشعب

، أحاط به زمرة من قارئي "جده الثاني أصابه هوس السحر
  . الحظ وامهر العرافين بفك األسحار

  
 حلت جنية في بدنه اتخذت لسانه مسكنا ةفي سنته األخير

ألخير جيء بسحرة وفشلوا، ا. ولم يعد احد يفهم ما يقصد
منهم وصف له مادة ذات رائحة كريهة تحت لسانه،ثم 

والجد األول . وفي الصباح وجد الزعيم الجد ميتا. اختفى
أصيب بفوبيا الظالم ، هبت عاصفة اطفأت المصابيح فهب 

كناية ". مذعورا ومضى في غير اتجاه وسقط عن الشرفة
عن عقم األسر الحاكمة الناجم عن طفيليتها، وعدم قدرتها 

لى التفاعل مع البشر واكتساب الواقعية في التفكير ع
تتالي األجيال الكسولة ، تعتاش من عرق الشعب . والتخييل

االستبداد . يضمر في بنيتها األطراف والقدرة الذهنية
بطبيعته يملي وال يجادل او يحاور، فال يُعنّي النفس 
بالتفكيريستنبط الحلول الواقعية والناضجة؛ والكل من حول 

لزعيم وصوليون منافقون دأبهم الموافقة على طروحاته ا
وإطراء مواهبه العقلية التي ال وجود لها في الممارسة 

  . العملية 
  

الفن، ومنه األدب والقصص بخاصة، ال يتحدُث عن 
. الواقعِ، إنما يتحدث عن الُممكِن، أو الُمحتمل بالضرورة

سردية األحداث تكشف عن أسرار القصور تترك حيزا 
للخيال يسد فجوات غابت عنها الحقائق، المكتومة خلف 
كواليس السياسة او داخل غرف االجتماعات المغلقة او 

  . التقارير المقيدة
  

يرى البعض ان دور الناقد ينحصر في الوساطة بين المبدع 
وجمهور القراء، يفسر الصور الفنية؛ ويرى آخرون أن 

ي وما يمكن ان النقد يلقي الضوء على خبايا السرد القصص
يفهم من سياق النص وما قد ال يخطر ببال المبدع، ذلك أن 
  اإلبداع الفني ينطوي على قدر من الالوعي يتغلغل في ثنايا

  . اإلبداع األدبي
  

من هذا الواقع انطلق التخييل بالروائي نظاما أبويا ينفرد 
فضل عليه لقب األب، األب الكبير؛ فعدا "الزعيم، الذي 

با مسربال بالسلطة، فإنه يشي بفضائل كالوجاهة عن كونه لق
؛ أب الجميع كما يحلو له ان "والنبل بوصفه أبا للشعب

  . يكني نفسه
  

ال تلمح الرواية لبلد بعينه فجميع أقطار العروبة يحكمها 
نموذج أبوي أوحد، ولم تعط الرواية أسماء لشخوصها؛ 

ل شخصية باستثناء المحبْين، مشعل ومريم، نواجه ُكْنيات لك
تحمل مهنتها وكاّن الروائي بذلك تعمد حشد جميع شرائح 
المجتمع في بوتقة تضطرم بالسخط على اإلهمال والتردي 
المضطرد لألوضاع المعيشية؛ ال يتيح لمفهوم الطبقة ان 

  . يكون المقولة التحليلية المركزية
  

يتجسد السخط في حراك جماهيري ينتكس تارات ثم ينجح 
ن، حيث يتخلى األتباع والجيش وكل ماكنة ويطيح بالطغيا

السلطة عن الزعيم الذي يتحول إلى زعيم سابق يذوي 
سقيفة لها طاقة تشهق بضع نسيمات وباب منخور "داخل 

يطل منها على . ينغلق على حجرة تفيض بالصراصير
  ".تاريخ خائب وجغرافية جدباء

  
ب يظهر الواقع االجتماعي في مادية وتعقيد كاملين، يتوج

على التحليل النقدي أن يكيف نفسه في مواجهة ظواهر 
اجتماعية نفسانية وعبر استفادته من شروحات العلوم 
االجتماعية ومقوالتها المختلفة، وبخاصة علم االجتماع 

ما عبر عنه مشهور البطران بفنية تستهوي . وعلوم النفس
القارئ وتأسر اهتمامه سجلها الراحل الدكتور هشام شرابي 

البنية األبوية إشكالية التخلف في " دراسته االجتماعيةفي 
، حيث رصد الواقع العربي الموحد في "يالمجتمع العرب

خنوعه لبنية أبوية قائمة على قرابة الدم، استعصت على 
التغيير الجذري عبر التاريخ منذ عصر الجاهلية؛ جمع 

المجتمع العربي "الباحث عالم العروبة تحت مسمى 
تمييزا له عن أبوية العصرين " او المحدَّثالمستحدَث 

المجتمع العربي مستحدَث أو محدَّث . الجاهلي والوسيط
نظرا ألنه حقن بجرعة تحديث نتيجة االلتقاء بالرأسمالية 
المتقدمة، اورثت اختناقات مرورية سدت المنافذ الى التقدم، 
إذ عززت المناعة بوجه الحداثة فتشكل في الواقع مجتمعا 

لم يتحول أي من المجتمعات العربية إلى رأسمالية . هجينا
  مكتملة، ولم يبق على تراكيب كانت متماسكة وتحافظ علي

 انسجام الحياة؛ أدى تغلغل الرأسمالية في االقتصاد العربي 
   برجوازيةلم تظهر طبقة. الى نشوء رأسمالية تبعية ومزيفة

كل .  ناضجة، وال طبقة عاملة
ة التقليدية العالقات االجتماعي

الجامدة، وما يحيط بها من 
مواكب المعتقدات واألفكار التي 
كانت محترمة ومقدسة تنحل 
وتندثر؛ اما التي تحل محلها 
فتشيخ ويتقادم عهدها قبل أن 
يصلب عودها، وكل ما كان 

  .تقليديا ثابتا يطير ويتبدد كالدخان
، نص "أوبرا القناديل"هذا كله تجلى في مشاهد رواية 

 على تَعدُِّد األصوات التى تجعلُنا نرى النظام األبوي مبني

 

  
  سعيد مضية

 فلسطني
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أو تعاسة الواقع العربي من زواياه الُمتعددة، فيزدادُ ُعمق 
فهمنا له، فضًال عن الحيل الروائية والسخرية السوداء 

 العربي، والتخييل المحلق، يهزأ من ال معقولية الواقع
والسخرية . وتشهر بعجزه، وليست فانتازيا مسخرة لإلبهار

  . انتقام ومقاومة
  

توظف في مهمة المقاومة المواويل واألغاني والتعديد 
الكاشفة للواقع المرير، وتتكئ على الُحلم لتأكيد عمليات 
التخييل التى تعقد قران الواقع بالُحلم، وال تنسى توظيف 

مشة تضج أشواقها صيحات استنكار الشرائح الشعبية المه
في الطرقات واألدراج فتسهم في تطوير الحدث الروائي 
بالتناوب مع حضور القص الشارح لمواقف مشعل وِحَكمه 

  . التي يرفضها الزعيم وهو يمضي في سيرورة الفناء
  

فزاعة الصراصير تقلق الزعيم وتتضخم المشكلة عن 
ى الزعيم طريق اإلشاعات وجلساء السوء بحيث يخش

دخول الصراصير فمه وهو نائم، وببالهة ساذجة يسأل 
زوجته هل يغفو وفمه مفتوح ام مغلق ثم يشد فكه األسفل 

يسرف الراوي في السخرية ويزجر الزعيم بلسان . برباط 
انت ال : "مشعل، حفيده المتمرد على قيم األسرة المالكة 

تخرج الى الشوارع وال ترى الناس وال تسمع أصوات 
هموم الناس ومعاشهم ومتطلباتهم أهم من . الفقراء

  "!صراصيرك
  

تصرف الزعيم بفردية مستهينة بالعاملين في السراي؛ نثر 
المبيدات وتسمم الطباخ؛ أصدر المستشفى تقريرا عزا 

  . الوفاة بجلطة مباغتة
  

رعبه المهووس من الصراصير 
يوحي لخياله المريض أن لها لغة 

وهو بحاجة لمن للتفاهم فيما بينها 
يفهم لغتها كي يمكن التفاهم 
معها، واثنى المحيطون على 
الفكرة الخالقة؛ أحداث الرواية 
تأتي مبررة ومنطقية بغير 

يجلس الزعيم ويتكئ . افتعال
على طاولة السفرة ويرى 
صرصورا يبزغ من احد شروخ 
الطاولة، ثم آخر وثالث فيقرر 
إضرام النار في الطاولة وهنا 

يال بالروائي في يجمح الخ
تداعيات منطقية تنسجم مع 
الواقع، تهبط لتفضح تبذل 
اإلعالم المحلي والعولمي 

  ة تزعمــات دوليــافت حركــوته
..  الحفاظ على حقوق الحيوان وتواطؤ البحث األكاديمي 

كل ذلك يشف عن مصالح قابعة توجه األحداث لصالحها 
  .وتغيب الحقيقة

  
 يطل على مكامن الخلل في الحياة  التخييل الفانتازي تحليق

االجتماعية وفي النظام الدولي العولمي، حيث يستحيل 
في آخر مقابلة . عزل مجتمع عن مؤثرات الواقع الدولي

لمشعل مع الزعيم يضعه امام الحقيقة المرة التي تلطخ كل 
انت تهذي .الصراصير تحاصرك وحدك : "نظام عربي

رك وهمية يزينها لكنهم يطاوعونك ،انت غارق في معا

خيالك المريض العاجز، والناس حولك تموت يموتون من 
  . الجوع والبرد واألوبئة

  
مشكالت البلد الحقيقية ليست هنا بل هناك انزل الى الشارع 
ولو مرة واحدة لترى الفقراء المسحوقين ينامون على 

يعتبر الزعيم مواجهته بحقيقته ". األرصفة خاوية بطونهم
ب مشعل، والعقاب حفاظ على هيبة الحكم، تطاوال فيعاق

يضرب الزعيم مشعل بإبريق زجاج . وليس تأكيدا للقانون
يصيبه ويسيل دمه، ينسحب ويتوارى لكن نقاط الدم تحدد 

  .مساره يتتبعها الزعيم ليجده في حضن مريم تضمد جرحه
  

 تداعيات ممكنة في الواقع تأخذ الرواية منحى صاعدا في 
مشعل حفيد الزعيم، وحسب .  األبويالصراع ضد النظام

فظل ) من جهة امه(ادرك أصوله الشعبية "تقييم الزعيم، 
من النوع الذي يأخذ ". منحازا للناس ولم تأخذه دعة العيش

األمور بتعقل، ولذا أسس صداقاته الحقيقية خارج السرايا 
وتتمثل في معلمه الحكيم الذي تتلمذ على يديه والمايسترو 

وكما انحاز مشعل للناس في . وسيقى وآخرينمدير دار الم
صداقاته واعماله، انحاز لهم في الحب أيضأ، فلم يلتفت 

حتى : لبنات السراي وقد وصفه صديقه الحكيم المعلم قائال
أحب مريم الذكية ". في الحب مارس عقالنيته المفرطة

الحب توق لالقتراب والحب امتالء . " والقاّصة المبدعة
أن يقبال التحدي بوعي تام "مشعل ومريم قرر ". بالحبيب

بكل المخاطر التي يمكن أن تترتب على ارتباط خطر، 
  ".وفعال ارتبطا وعاشا حياتها مغضوبا عليهما

  
تدبر مؤامرة اغتيال لمريم، يدس لها السيانيد في شرابها 
المفضل، وتنقل الى المستشفى؛ فتجتاح مشعل سورة 

جنه داخل قبو غضب داخل السراي ويأمر الزعيم بس
يتم إنقاذ مريم من الموت لتهرب من المستشفى . السراي

نظرا إلدراكها انها مستهدفة وتحتجب عن الشاشة وتواصل 
  . كتابة القصص الملهمة والتثقيفية

  
هنا نجد الراوي يعير االهتمام الالئق لدور اإلنتاج الثقافي 
من ادب وموسيقى وغناء ونفخ بالناي، مصدات تتحدى 

يصل البالد أحد أبنائها الدارسين للفن .  األبويةطغيان
الموسيقي ومعه زوجته عازفة البيانو ويبدءان تطوير الفن 

يوقف المايسترو عمليات التخريب في . في دار الموسيقى
التراث الموسيقي حيث يعيد إنتاجه بتوزيع موسيقي جديد 
مستعينا بألحان غربية المنشأ يتم تطويعها طبقا لآلالت 

  .رقيةالش
  

يحدث هذا اإلنجاز بينما الزعيم يتسمع هسيس الصراصير 
ويذهب خياله المريض إلى ان لها لغة ويجد من يدعم 

النظام يقصي العقالنية ويعجز عن حل مشاكله . اوهامه
. فيستدعي الخبراء األجانب وسطاء بينه وبين الصراصير

تقف عقدة الخواجا شاهدا على النقص في الثقافة المحلية 
قابل تفوق كل ما هو اوروبي، يفد عبر الخبير الوسطاء م

تجسد هذا المنحى معرفة " يقول شرابي،. المحتالون
وممارسة في قيام معظم األقطار العربية بتبني انظمة 

  ".تربوية كان للمبشرين األوائل اليد الطولى في إرسائها
  

التدخل الخارجي المغرض يفرض على الزعيم التعايش مع 
يتم تلبية مطالب الصراصير .  وتلبية مطالبهاالصراصير

يتعاظم التدخل األجنبي يفاقم . وإهمال مصالح الجماهير

إفقار الهيئة االجتماعية على شكل مفتشين يمنعون تداول 
مزعجة "المنظفات بسبب احتوائها مواد كيماوية 

  ". للصراصير
  

تحدث جريمة قتل عروسين تحدث ضجة يستقيل رئيس 
وجه الى بلده في الغرب يفضح الطابق فتتم المفتشين ويت

يتم احتواء الضجة حول . تصفيته هناك في بلد الحريات
المفتشين بوضع كاميرات مراقبه داخل سرايا الزعيم وعلى 
المجتمع بأسره، يستبدل سطوة المفتشين بسطوة شركات 
التكنولوجيا ذات االرتباطات المتشابكة مع مختلف المصالح 

ميرا باب غرفة نومه فيهشمها ويدفع حب يلحظ الزعيم كا
االستطالع لمشاهدة صورها ويرى صورته وهو يقور 
أنفه، عادة مرذولة، ويرى منسقة الزهور مع البستاني في 

يتم العثور ! هنا تثور كرامة الزعيم وشهامته. مشهد حب
على منسقة الزهور مقتولة باب غرفتها والخنجر في 

ل الى عيد للحب، خاص مناسبة اغتيالها تتحو. ظهرها
تتكشف مصالح اجنبية تجني األرباح من تعسف  .بالعاصمة

تتصاعد األسئلة . الحكم وإقصاء الهيئة االجتماعية
من الذي أدّعى أن المفاوضات أخف وطاة من : االستنكارية

الحرب؟ وأي سخيف يظن ان ما عجزت الحرب عن 
حسمه تحسمه المفاوضات؟ والمفاوضات تحتاج الى قوة 

تتحول المفاوضات الى قضية ! على األرض تسندها
اجتماعية عامة، ورطة غرق الزعيم في مستنقعها، ويشطح 
التخييل إذ تشرع الصراصير تملي شروطها من خالل 

هسيس الصراصير إصرارا على " الخبير"الوسيط، يترجم 
ذات "ضمانات مستقبلية بإخالء البيوت من مواد التنظيف 

ويتخلف الوسيط عن ! ألنها تزعجها" االستعمال المزدوج
المواعيد "موعد اجتماع، مدعيا على لسان الصراصير أن 

  ! فانتازيا أم واقع معاش؟"! ليست مقدسة
  

تمعن الرواية في السخرية والمجاز تتعاظم مصائب 
التفاوض، يبتلى الجمهور بالحكيكة وغدا األمر بعد شهور 

ل الناس من أسوأ من أن يخضع لقواعد اللياقة، إذ تحل"
... قيودهم وصاروا يحّكون في كل األماكن وكل األوقات

تغيرت قواعد السلوك بين الناس، تغيرت قواعد السلوك 
غدت البالد محكومة بالوسطاء . اليومي للناس في بيوتهم

ما معنى صولة األب . وشركائهم المحليين وشركاتهم
والغرباء يدخلون كل زاوية يسرحون ويمرحون؟ تسفر 

ئح الخبراء األجانب عن تداعيات يحيط بها خيال نصا
.. الراوي، فيشمل التدهور الحياة االجتماعية والتعليم 

وحيث تتردى أوضاع الجماهير بغير أمل في الخالص 
  . تتجه األنظار للتعويض بكسب اآلخرة

  
في هذا المناخ الموبوء بتالوين الفساد وضيق ذات اليد 

حال من التفريط . تزدهر الجوامع ويكثر مرتادوها
والغضب قويت في بيئتها شوكة السلفيين وانتشرت 

يرتفع االحتجاج في مظاهرة تقمع . طقوسهم ورموزهم
الرجال واألطفال . بالقوة ويزج بالناس داخل السجون

يذوون من الجوع والعري، بينما الحكم والوسطاء 
كانوا . وشركاتهم ومن واالهم يحكمون قبضتهم على البالد

. ود بينما الزعيم والسرايا ينحدرون الى الحضيضفي صع
تراخت قبضة الزعيم وقويت شوكة السلفيين وازداد 

تتردد مريم على العاصمة وتدخل بيت الحكيم . نفوذهم
وبيت المايسترو وتحكي لطفله حكاية تستهويه ليبدع منها 

  .أوبرا القناديل

للموسيقى 
يف رواية 
مشهور 

البطران 
دور يف 
عملية 
التحرر 
 اإلنساين
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يقبع مشعل في قبو السجن بعيدا عن مريم التي يضنيها 
القسري عن التعلق  -لشوق وال يثنيها المنفى الذاتي ا

فتسرد . بالحرية والنضال الدؤوب كي يعانق الشعب الحرية
الحكايات تحث الخطى من قاع المجتمع إلى ذروة األداء 
الموسيقي الراقي، أصوات الموسيقى تتجاوب وتقلُب 
الحاالت النفسية لألبطال، طلبة تسربوا من مدارسهم تحت 

وكلها تضمينات . قر يعزفون أرقى األلحانضغط الف
وإشارات تغتنى بها عمليات التناص داخل السرد القصصي 

حيث تتخلق أوبرا القناديل من أصداء الواقع في ضمائر . 
الحكيم والمايسترو وفرقته الموسيقية وإإلبداع الحكائي 

  . لمريم
  

للموسيقى في رواية مشهور البطران دور في عملية 
الموسيقى صمغ الوجود؛ فال يمكن أن . نسانيالتحرر اإل

تجتمع األشياء أو تتناظر إال ضمن نظام يتصف 
ذائقة واداء تترسخ في الروح " الموسيقى. بالهارمونيا

تم إغراء األطفال ". والعقل إذا تم تعلمها منذ الطفولة
الموسيقى ثقافة . لالشتراك في تعلم العزف على اآلالت

يجري االحتفال بيوم الربيع . انتهذب الروح وتطهر الوجد
  . الموسيقي

  
فسعادة . أنفق مشعل معظم مدخراته على دار الموسيقى

اما النظام األبوي . المرء في نظره مع من يحب ال بما يملك
فيسخر من الموسيقى، ويسخر من الحكيم ومن كل ما 

  .اليتفق مع مزاجه المريض، يجرد آالتها من قيمها الفنية
  

را على العاصمة وتمضي أياما في بيت تتردد مريم س
الحكيم والمايسترو وتعقد اواصر الصداقة مع عازفة 
البيانو، زوجة المايسترو، التي وفضلت مرافقته الى 

تحكي مريم للطفل ابن . موطنه، وأعضاء الفرقة الموسيقية
المايسترو حكاية بناء على طلبه؛ ويصغي لها األب 

ا مشاهد يعبر عنها وتستهويه الحكاية فيحول احداثه
موسيقيا، ويدور حوار بين المايسترو ومريم حول 

  .األصوات الموسيقية للمشاعر واالنفعاالت اإلنسانية
االحترام األحادي عالقة بين قاصر وولي أمره؛ اما 
االحترام المتبادل والتقدير بين الطرفين فيولد اخالقية حرية 

  . ومساواة وعدالة
  

الى احترام القوانين، داللة االستقالل يترقى احترام التبعية 
يدرك قوانين التغيير االجتماعي ويستوعبها كل من . الذاتي

تبدأ . تبنى قضايا الجماهير المستغَلة والمضطَهدة
ينزع المايسترو . االستعدادات للتدرب على ألحان األوبرا

. البطولة عن الفرد ويتجاوز الجماعة ويمنحها لألطفال
غياب المايسترو عن البيت ويتبين أنه يتعطل التدريب ب

تتداخل ثورة التحرر مع . مشارك في اإلعداد للثورة
  . االستعدادت لتطوير ألحان اوبرا القناديل

  
تعم االحتفاالت , تنجح الثورة في اإلطاحة بالطغيان

تبدأ مرحلة التطهر من آثار القهر .. ومهرجانات الغناء
رواح من ادران مجسدة في النشاط الموسيقي يطهر األ

الموسيقى تهذب األذواق وتسمو باألخالق فيحصل . القهر
اإلنسان . التعاطف والتسامح والتناسق في السلوك والقيم

العادي متناقض في قيمه وسلوكياته، وقد يصل التناقض 
  .والموسيقى تعالج تشظي الروح. درجة انفصام الشخصية

القة وثقى ثمة ع" كتبت الروائية المصرية فاطمة ناعوت، 
ومباشرة، أثبتها علماء األنثروبولوجى والسوسيولوجى، 
بين ُعلّو الفنون واحترامها فى مجتمع ما، وبين مستوى 
تحّضر مواطنى ذلك المجتمع وحسن سلوكهم، وُرقى 

ومن كتاب القوانين ألفالطون تقتبس قوله ان ". أخالقهم
، على عناصر فنية واخالقية وتربويةالموسيقى تنطوي 

جه نصيحته الى شعب أثينا احتفظت بمصداقيتها عبر وو
غير !. »علّموا أوالدكم الفنون، ثم أغلقوا السجون«:الدهور

أن للسلفية موقف نقيض؛ تفسد االحتفالت بحوادث اولها 
وكانها " الجماعة"بزغت . تخريب تمثال ابن خلدون

واستهلوا عهدهم " اللجج السحيقة للتاريخ"خرجت من 
ما لم تُجتث التراكيب االجتماعية للقهر تبقى فطال. "بالقتل

وتتواصل عالقات المنصب والسلطة والثروة التي تميز 
حقا ". المجتمع األبوي المستحدث غير متغيرة في جوهرها

ال يعقل أن تختفي تلقائيا المقوالت العقائدية التي تسير 
في حركة مضادة أجهز الظالميون  .الوعي الجماهيري

ة والكثير من المنورين في المجتمع، أعملوا على قادة الثور
الحرائق أجهزت على بيت الموسيقى وحرقت آالته 
ودمرت لوحات فنية وكنائس عريقة، وهدمت صوامع 

افسد االنقالبيون يوم المعلم بذبح الحكيم ومعلمين . النساك
  . كثر في يوم االحتفاء بالمعلم

  
مجموعة في الفصلين األخيرين يحكي الروائي انشغال ال

دمر . الموسيقية في التحضيرات لحفل أوبرا القناديل
الحريق األدوات الموسيقية وبقي اللحن األوبرالي، يعبر 
الراوي عن ثقافة موسيقية تشمل األلحان وادوات األداء 

  . الموسيقي وتركيب األصوات الموسيقة في لحن معبر
  

يدخلنا الراوي في حوارات تحلل أصوات آالت النفخ 
الت الوترية، وأي منها المعبر عن مشاعر الحزن واآل

الحوار يقيم عالقة إنسانية قوامها . والفرح واأللم والغضب
االحترام المتبادل وااللتزام بالقانون وبالقيم وإدراك 

العمل الجماعي يخلق الشعور الجمعي المطهر . الضرورة
في هذا المناخ النظيف تجيش نفسية الطفل . للروح

لمنشدة الضريرة انه كان يسرقها ذات يوم حين باالعتراف ل
  . كانت تستدعية وتطلب منه شراء حاجيات لها من السوق

  
االرتحال بأوبرا القناديل من الوتر " أبدع المايسترو عملية 

إلى اإليقاع والنفخ، ارتحاالً من المنطوق الى المحسوس، 
ة اقترح المايسترو القيام برحل". ومن الفكرة الى الشاعرية

جماعيىة للفريق الى شاطئ النهر، غرضها الترفيه، وكانت 
كسبا للموسيقى، إذ انطلق منها الفنانون لصنع آالت نفخية 

  . من أعواد القصب والخيزران ذات أصوات متميزة 
  

يستعمل الروائي مفاهيم الموسيقى من سلم وأدوات 
وعالمات موسيقية، ويميز مصادر األلحان من المادة التي 

األوبرا جهد جماعي يصلح اوضاع بيت . منها اآللةتصنع 
الموسيقى من دمار الحريق، وعمل إبداعي يسوده الحوار 
واالبتكارات الجماعية، لكن الروائي يشتط في تصوير 
حميمية العالقة بين الشعب المستلب على مدى أجيال وبين 

  .الموسيقى وتغذيتها الراجعة على العالقات االجتماعية
  

لفصل المتحدث عن انقالب الظالميين غير الئق  عنوان ا
، فالثورة ليست رعونة "ال فرحت الرعنا وال انبل شوقها"

وال الثوار رعناء؛ الظالميون ربائب النظام األبوي نمت 
الصراصير البشرية في جحوره، ووجدت فرصتها 

يتدخل .بانحسار سلطوية النظام، ولم تكن النقيض للنظام
ظم االستبداد فيترك الزعيم بع خنقه الروائي بسخطه على ن

فالمسجون يطلون . على يدي مجهول طعما للصراصير
كما ال . عليه كل يوم بالطعام وال يترك كي يتعفن ويتحلل

يبلغنا الراوي، العارف حتى بالخاطر األخير للمتوفى، 
كيف انحسر خطر القوى الظالمية حتى امكن تطوير 

هل تردع الظالميين في . يلاالستعدادات لتقديم أوبرا القناد
توحشهم بضع أسر الجئة ضربت مساكن لها حول دار 

   الموسيقى؟
  

  
  
  
  
1 

 داخل النص
 قصيدة حافية
 خارج النص
 جدار مائل
 إسقاط األنا

 مدعوم بطقوس البؤسبحاجة لجسر معلق 
 
2 

 على الرصيف
 حرف متسول

 خلف السور العالي
 ريشة مطرية  تزيل الجرافيتي

 
3 

 ثقوب بحجم العشق
 تنتشر في جسد النيكتوفيليا

 متاهة بحجم الظل
 تبحث عن ثقب مشلول
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 حافات الجسد
 تشارك في ماراثون التبغ

 الجو مشمس
 الرطوبة بال لون

 البحر نائم
 األوكسجينالريح تلهث وراء 
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 الدف
 مجسم حريري  يدور في فلك الحرية

 الحواس حافية
 األجسام مائلة

 الوتر النرجسي يعيق مسار األقراط النحاسية
 الكف يفقد الجاذبية

  كتلة من العشق .. النص

 النص
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  ال أشك أن قّوة المنطق والثقافة والعقيدة، باإلضافة إلى إمكانية التوصل إلى

االتفاقات السياسية ، من شأنها أن تؤدي إلى انتصار العقول الحرة على أتباع الحكم 
هو تصرف من الحكام او الدول وفق أهوائهم ونزواتهم (المطلق والمبادئ االستبدادية 

لناس، حيث ال تراعى كرامة إلنسان وتحرم البالد وشعوبهم من عطاءات بمصير ا
  . تالذين ال زالوا يرددون نفس الشعارات والمغالطا) أبناءها

  
لقد شهد العالم في السنوات القليلة الماضية العديد من التحوالت واإلحداث الكبيرة التي 

االنصياع للواقع، وكانت تسببت في معاناة الكثيرين من البشربسبب المغاالة وعدم 
ً لعدد من الحروب المفروضة  ً داميا منطقة الشرق األوسط على وجه التحديد مسرحا
الغرض منها استغالل الخيرات التي تحملها وتنامي رؤوس األموال التي ستبقى مهددة 
شعوبها مع وجود الماليين من االطفال يعيشون في فقر مدقع، و مع ان االالف منهم 

ميا من الجوع والحروب واالمراض ومن المؤسف ان السياسة الدولية يموتون يو
بسكوتها كأنها في الكثير من االحيان ال تعتبر اإلنسان محورا للحياة، بل مجرد آلة في 
خدمة التنمية السابحة في فلك االقتصاد فلهذا نرى الصراعات الحالية بعين مجردة في 

ا متناسين ان القيم هي مجموعة من المبادئ التي المنطقة والحكام كانهم في واد بعيد عنه
اعتقادًا : الحريَّةَ َحقٌّ لُكّلِ إنسانٍ "تقوم عليها الحياة والتي يسعى االنسان للتحلي به و

يِن واللَّْوِن والِجنِس والِعْرِق  وفكًرا وتعبيًرا وُمماَرسةً، وأنَّ التَّعدُِّديَّةَ واالختالَف في الدِّ
عُ عنه واللُّغِة ِحكمةٌ ل َمِشيئٍة إلهيٍَّة، قد َخلََق هللاُ البَشَر عليها، وجعَلَها أصًال ثابتًا تَتَفرَّ

ُحقُوُق ُحريَِّة االعتقاِد، وحريَِّة االختالِف، وتجريِم إكراِه الناِس على ِديٍن بعَْينِه أو ثقافٍة 
ده على أن يحيى ، فهو الذي يساع"ُمحدَّدةٍ، أو فَْرِض أسلوٍب حضارّيٍ ال يَقبَلُه اآلَخر

حياة كريمة وسليمة، و تحفظ كرامته وحريته، وتدعم حقوقه، وتحثه على القيام 
بواجباته، كما تحافظ على عرضه وماله وعقله، وتقوم القيم اإلنسانية باعتبار الفرد 

وانطالقًا . عليه أن يُؤازَره ويُحبَّه"انسانًا قبل أي شيء، على أن يََرى في اآلَخر أًخا له، 
"  اإليمان با الذي َخلََق الناَس جميعًا وَخلََق الكوَن والخالئَق وساَوى بينَهم برحمتِه،من

ةِ اإلنسانيَِّة باالعتناِء بالَخِليقِة وبالَكْوِن ُكلِّه، " واالنسان َمدُعوٌّ للتعبيِر عن هذه األُخوَّ
عفاِء منهم واألشخ   . اِص األكثِر حاَجةً وَعَوًزاوبتقديِم العَْوِن لُكّلِ إنساٍن، ال سيَّما الضُّ

  
العمل، الحرية، العدل، العلم، ”: أما عن القيم اإلنسانية فمنها

وما دام اإلنسان ال يشكل محورا  "رالصدق، األمانة، اإليثا
حقيقيا للسياسة، فإن حضارة العصر ليست مضمونة 

.. حتما ستنهار..وبتعبير آخر، هي مهددة بالزوال..العواقب
عمق اإلنساني، والقاعدة اإلنسانية، تسبب عبر والجهل بال

العصور في كوارث للجنس البشري، مع استمرار الحروب 
والنزاعات المسلحة واآلثار المترتبة عليها في تدمير حياة 

وحيث أن حضارات انقرضت . األفراد وفرض المعاناة عليهم
واألسباب .. ولم يعد لها وجود إال في شكل مآثر تاريخية

  .. ي الكراهية والعنصرية وفي حروب بال حدودتتجسد ف

وما زالت المصالح تنتج مزيدا من التجاهل، والالإنسانية، وتهدد الكرة األرضية باالنفالت 
في الوقت الذي تتبلور فيه منظومة حقوق . من مدارها، بل تهدد كل الحياة بالزوال 

التبلور النظري وبين اإلنسان فإّن الواقع الملموس يكشف عن هوة واسعة بين هذا 
فقد كانت المجموعة الدولية شاهدة خالل السنوات . التحديات التي تواجه هذه الحقوق

األخيرة على حقيقة أّن حماية كرامة اإلنسان وحرمته الجسدية والمعنوية مرتهنة إلى حد 
وأكدت بعيد ألولويات السياسة الدولية ال كما كفلت مواثيق األمم المتحدة كرامة اإلنسان، 

على حقوقه كاملة، ومنعت االنتقاص منها، وجرمت من يسيء إليها، إال أنها ولألسف 
   .عجزت عن تحقيق ما دعت إليه من مبادىء مثالية

  
الذي يكون لإلنسان الحق في أن يفكر تفكيًرا مستقال في جميع ما "وحماية وحرية الراي 

ن يأخذ بما يهديه إليه فهمه، ويعبِّر يكتنفه من شؤون، وما يقع تحت إدراكه من ظواهر، وأ
في حين ان التقارير السنوية للمنظمات الوطنية واإلقليمية ، "عنه بمختلف وسائل التعبير

ً لالنتهاك النمطي النواع الحقوق في اكثر الدول العربية  ً مؤلما والدولية تعكس واقعا
والموت من جراء التعذيب، حيث تشاهد انتهاكات الحق في الحياة،  :والعديد من دول العالم

وانتهاك الحق في الحرية واألمان الشخصي من خالل اعتقاالت غير قانونية، وظاهرة 
  . المفقودين والمنفيين والالجئين والنازحين

  
 وحتى االن في 2013لقد شهدت المنطقة تغيرات جذرية وغير نمطية بين منتصف العام 

ساليب الوحشية و على الصعيدين السياسي ايجاد دول ارهابية تبيح القتل بمختلف اال
واالجتماعي، كما أن اكتساء الدولة البوليسية بشكل متزايد بسمات دينية، قد فاقم من 
الضغوط على الحريات الدينية، وأدى إلى استشراء العنف الطائفي وقادت إلى تأثيرات 

تهاكات الشائعة هائلة على أالوضاع في مجمل المنطقة خاصة حقوق اإلنسان، بجانب االن
الخطيرة وأنماطها وما يرافقها من ظواهر سلبية فالعوائق جّمة أينما نولّي وجوهنا، سواء 
تعلّق األمر بالتفكير في السياسة أو في التاريخ أو في الشأن الديني أو في التربية، وحتى 

ل، فقد وجدت نظم الحكام  العرب في األدب والفن كثيراً ما نصطدم بأكثر من عامل معّطِ
ضالتها في تقييد حقوق اإلنسان بدعاوى حماية األمن ومكافحة اإلرهاب التي جاوزت 
اإلرهابيين لتنال في بعض األحيان من المعارضين السياسيين والدينيين واإلعالميين 
والحقوقيين والنقابيين وتعكس كذلك صورة متردية لمعاملة سجناء الرأي والضمير 

 عمليات القتل خارج نطاق القانون لآلالف عبر استخدام وغيرهم من المحتجزين، مثلت
القوة المفرطة في مالحقة بعض المشتبه بهم، وكذا ممارسات التعذيب الروتينية التي 
اصبحت وجها بارزا للحصانة التي تتمتع بها األجهزة األمنية وغياب الحق في محاكمة 

فع القيود عن القوانين التي تسمح عادلة، وانتهاك حريات الرأي والتعبير، والتشديد بدل ر
في حق تكوين االحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحق المشاركة في إدارة الشؤون 
العامة وفق االختصاصات القانونية فقط، وحق ممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها سواء 

 وتنص 18د االعالن العالمي لحقوق االنسان، بالتحديد فى البن(كان فرديا او مع الجماعة 
وضمان كرامة اإلنسان ) على ان كل شخص له الحق في حرية التفكير والضمير والدين

وتقع على السلطات العمومية واجب احترامها وحمايتها وترتبط بهذه الحقوق االمورالتالية 
الحق في الحياة والسالمة البدنية ومناهضة التعذيب واالعتقال التعسفي واالختفاء : 

ء عقوبة اإلعدام، الصحاب الراي و حرية التنقل والتعبير، والمساواة بين القسري وإلغا
المواطنين، والتضامن االقتصادي واالجتماعي والمحافظة على السلم والقانون والنظام 
العام و حماية الحقوق والحريات األساسية واستخدام سلطة الدولة لفائدة المجتمع، حيث 

  . يجب أن تتسم بالحيادية السياسية
  

وال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون طرف في الصراعات السياسية انما تبقى محايدة 
وال يجوز بأي شكل من االشكال تسييس العمليات الخدمية وتجييرها لصالح االنظمة . 

الحاكمة، الن ذلك يهدد الهدف األساسي منها وهو تقديم المساعدة لمن هم بحاجة إليها 
بارات أخرى وللحكومات الحفاظ على األمن وال يبرر لها بغض النظر عن أي اعت

االعتداء على حقوق األفراد في احترام كرامة انسانها بأساليبهم المتشدّدة، وآراء فاسدة، 
التي تقتل حوافز األفراد وطموحاتهم وتحول المجتمعات إلى جثث هامدة ينال منها العقاب 

 من الرجال والنساء واألطفال أن يُسلّموا بكل بساطة دون ان تحرك ساكناً، وليس مقبوالً 
بضرورة التنازل عن حرياتهم أو هجرة بيوتهم أو تحمل أي نوع من المعاناة أو سوء 
المعاملة في سبيل حقهم في البقاء على قيد الحياة في عالم لم تعد الحدود فيه تمنع تدفق 

 رغم ،يره من المجتمعاتالمعرفة والثقافة ولم يعد بإمكان أي مجتمع يعيش بمعزل عن غ
ان اكثر الدول وخاصة الفقيرة منها على الصعيد االنساني والثقافي ال يواكب تقدمها 

  العلمي والتكنولوجي العالم وتسير في العربة االخيرة من القطار

 

  
  عبد اخلالق الفالح

 العراق
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  ليس فقط بسبب اجراءات " طحن"يبدو بان المجتمع المقدسي يتعرض الى عملية
ممارسات اإلحتالل المعية واإلذاللية بحقه،والقيود التي يفرضها عليه،كنتيجة و

للتعقيدات واإلجراءات التي تفرض على منح تراخيص البناء باإلضافة الى األثمان 
الف دوالر للشقة التي ال تزيد ) 50(والتي تتجاوز ال  الباهظة للحصول على الرخصة،

جة أي شقة معروضة للبيع في القدس بهذه وبالنتي ...متر مربع100مساحتها عن 
   ...المساحة ال تقل عن مليون شيكل جاهزة للسكن 

  
،وفقدان للحقوق اإلقتصادية %80وفي ظل معدل فقر لسكان القدس تجاوز ال 

واإلجتماعية،لكل من يسكن منهم خارج حدود ما يسمى ببلدية القدس، نجد بأن هناك 
ريع اإلسكان القائمة باألسعار المرتفعة للشقق ال ضغط كبير على السكن في القدس،فمشا

تتيح للكثير من المقدسيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط امتالك شقة في المدينة 
وتضطر العائالت  ولذلك نجد بان هناك طلب كبير على الشقق السكنية في القدس،

لك من مشاكل وما يجلبه ذ المقدسية للعيش مكدسة كعلب السردين في مساحات ضيقه،
تنفجر على شكل إحتراب عائلي وعشائري وقبلي وخصومات  اجتماعية وضغوط نفسية

حيث ال تتوفر لها القدرة على دفع اجرة شقة تستهلك ثالثة أرباع  عائلية وأسرية،
 2500فاليوم ال تقل اجرة أي بيت عن  معاشها او لربما معاش معيل لألسرة بأكمله،

 شيكل في العديد من 4000وليصل هذا اإليجار الى   القدس،شيكل في أي بلدة من بلدات
 بيت صفافا وغيرها يضاف لذلك ضريبة المسقفات - بيت حنينا -مناطق القدس ،شعفاط 

والدفع لألجرة يكون في الكثير  ورسوم المياه والكهرباء والمجاري وغيرها،" األرنونا"
ً لمدة ستة شهور أو عام  ض من المؤجرين يرى بان قيامه والبع....من األحيان مقدما

الرأس ولذلك يقوم بالتأجير ألجانب ومؤسسات " وجع"بتأجير أسر مقدسية قد يجلب له 
اجنبية والذين في اغلبهم يعتاشون ويترفهون على حساب مأساة شعبنا الفلسطيني من 

  .الخ) ..يو ان دي بي ( -صليب احمر،اتحاد اوروبي.. العاملين في المؤسسات الدولية 
  

نحن نجد أنفسنا امام معادلة صعبة في القدس،فال وجود هناك لما يسمى بمسكوفيتش 
ملياردير اإلستيطان اليهودي في القدس، وال سلطة داعمة إلسكانات تخفف من ازمة 
السكن واإليجارات المرتفعة في القدس،وال يوجد تعاون حتى من أصحاب البيوت في 

ات اإلسكان والمؤسسات المصرفية،تضع التخفيف من اجرتها،بل نجد بان مؤسس
شروط على من يريد الحصول على قرض للسكن، ال يتمكن الكثير من المقدسيون من 

  .تلبيتها
 حتى هذه اللحظة لم نلمس أي خطة ذات بعد استراتيجي لمواجهة مخططات تهويد 

ن المدينة ال من وزارة شؤون القدس وال من رئاسة الوزراء وال من الحكومة وال م
  ..اعالمية" هوبرات"فقط شعارات و منظمة التحرير،

ألم يحن الوقت لكي تقوم الحكومة والمنظمة بتخصيص مبلغ سنوي أو شهري يدعم قيام .
اسكانات في المدينة يؤجر أو يملك البيوت للمقدسيين بأسعار تتناسب وقدراتهم على 

ن البعض سيستمر في الدفع،وبما يمكنهم من الصمود والبقاء في المدينة ؟؟؟؟ ام ا
  ...باسم القدس ودون دعم جدي وحقيقي يصل الى اهل القدس " التسول"و" الشحدة"
  

نحن ندرك بان القابضين على مفاتيح الدعم العربي واإلسالمي جلهم من المنتفعين 
ولذلك في هذه المقالة أرى بان يعمل المقدسيون بالتعاون مع بعض المؤسسات ..والفاسدين 
في مجال اإلسكان وتتوفر عندها المصداقية الى تشكيل لجنة اهلية ألهل القدس التي تعمل 

تضم عدد كبير من األهالي يخاطبون فيها العرب والمسلمين مباشرة،من اجل توفير قنوات 
  .دعم مالي تمكنهم من الصمود والبقاء على أرضهم

  
 كاليف رخص البناء،ن ال تتوفر لهم األموال الخاصة من أجل دفع تيالكثير من المقدسي

ولذلك ال بد من البحث عن طريقة أو آلية عملية،تمكن هؤالء األشخاص من الحصول 
وهذا يتطلب ان  من اجل البدء بإجراءات الترخيص، على قروض ميسرة او منح مالية

تتولى تقديم الضمانات  تشرف عليه هيئة مقدسية مهنية يكون هناك صندوق خاص،
او تسهم في تقديم منح مالية للمواطنين للشروع في إجراءات  ية،للجهات المصرفية والبنك

فليس من المعقول ان نتحدث عن تعزيز صمود المقدسيين وبقائهم في قدسهم  الترخيص،
في ظل إحتالل بات على درجة  وال نقدم لهم أساسيات البقاء والصمود وعلى أرضهم

حيث بتنا نشهد   في المدينةعلى المقدسيين ووجودهم" التغول"و" التوحش"عالية من 
وبات  بشكل يومي عمليات هدم لمنازل ومنشئات تجارية وزراعية وصناعية مقدسية

عبر إجبارهم على هدم  اإلحتالل يمعن ويتفنن في إذالل المقدسيين وإمتهان كرامتهم
  .منازلهم وبيوتهم بأيديهم

  
لدعم المقدم لسكان في ظل ما تعيشه السلطة من ازمة مالية خانقة،وكذلك محدودية ا

 فال بد من القيام بمبادرات شعبية بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال األعمال القدس،
وهذا التعزيز والصمود يجب ان  ،"لنعزز وجودنا وصمودنا في مدينة القدس"عنوانها 

  ."الشحدة" و" التسول" ننزع عنه سياسة البكاء والتشكي و
  

كما يقول  ان نُفعل كل طاقاتنا وإمكانيتنا الذاتية، وراتيجب أن يكون لدينا اإلرادة والقد
وإال فإننا سنجد أنفسنا جزر متناثرة في  ،"ما حك ضفرك غير جلدك"المأثور الشعبي

التي  وسياسة التطهير العرقي من مخططات تهويد المدينة ضمحيط اسرائيلي واسع
د تجليات هذه السياسة حيث نج تستهدف طرد وترحيل أحياء فلسطينية مقدسية بأكملها،

وكرم الجاعوني في  فيما يمارس من طرد وتهجير بحق سكان حي بطن الهوى في سلوان،
جرافات وبلدوزرات "انياب"واالن   وكبانية ام هارون في تلك المنطقة،،الشيخ جراح

التقاء قرى جبل المكبر وسلوان  تنغرس في أساسات بيوت سكان حي واد ياصول
فقد جرى حتى اللحظة هدم ستة من   بيت يتهددها خطر الهدم،60ن والثوري،حيث أكثر م

في ظل صمت دولي  ومعول الهدم والتدمير مستمر بال رحمة وال هوادة، بيوت الحي،
حيث  وردود فعل عربية وإسالمية ال تكاد تذك، ومتواطء مع دولة اإلحتالل، مطبق،

عد يقوى على بيانات الشجب بحيث لم ي بات مشلوالً وعاجزاً  النظام الرسمي العربي،
    .واإلستنكار التي ال تساوي قيمة الحبر الذي تكتب به

  
يطارد في وجوده وبقاءه ولقمة عيشه، وحلمه ان  بشكل يومي،" يطحن"اإلنسان المقدسي 

وكثيراً ما يسقط ويتهاوى هذا الحلم امام  أو يزوج فيها ابنه، يجد له بيت اوغرفة تأويه،
 تأتي جرافات وبلدوزرات اإلحتالل عمره،" ةيشتحو" خسر كل شقاء وفبعد أن ي. عينيه

مع كل شريط ذكرياته وال يعرف  ويقف على أطالل بيته المهدوم، لكي تطيح بهذا الحلم
لن تنجح في إيجاد بيت له  ضامن ورفع المعنوياتتالوفكلمات التعاضد  أين يولي وجهه،

  .إلنسانية ودعاتهاليخرج هائماً على وجهه كافراً بكل ا يأويه،
  

في القدس نحتاج الى ان نتعاضد ونتكاتف مع بعضنا بالفعل ال 
فالمحتل يستهدف  ن نرحم ونحتضن بعضنا البعض،أب بالقول،

وليكن أصحاب العقارات ومالكيها رحماء ، إقتالعنا وتهجيرنا
وليكن  في أسعار األيجارات، على أبناء شعبهم وجلدتهم

ً محافظينوالمستأجر ها وال ن على البيوت التي يستأجرون أيضا
   يختلقون المشاكل لمؤجريها

 

 
  راسم عبيدات

  فلسطني
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  لماذا تُرى تتفاقم ظاهرة اإلرهاب اليوم في بلدان أوروبا أكثر منها في غيرها من

البلدان؟ هل ألّن أوروبا تستقبل منذ مدّة طويلة أكثر من غيرها المهاجرين من البلدان 
 اإلسالم وحده مصدر لإلرهاب كما يدّعون؟ أوليس هناك اإلسالميّة؟ وهل هي حقيقة أنّ 

  أسباب أخرى ذات فاعليّة هاّمة في هذه الظاهرة الخطيرة غير دينيّة؟
  

لإلجابة عن كّل هذه األسئلة ال بدّ من الكشف ولو بصورة ُمجملة عن طبيعة كّل من 
نسان الغربي المجتمع الغربي والمجتمع اإلسالمي ومحاولة تحليل شخصيّة كّل من اإل

في ظروفه الحالية واإلنسان المسلم المهاجر إليه في الظروف الحالية أيضا عسانا 
نتعّرف على ما قد تكون األسباب والدّواعي الحقيقيّة للتوّجه إلى مثل هذا التصّرف 
الغريب في هذا الزمن ذاته والتعّرف ما أمكن على أبعاد هذه الّظاهرة التي هي في 

تصادم مباشر بين إنسان الجنوب المهاجر إلى أوروبا في طلب الّرزق الحقيقة بمثابة 
 في –والمتحّول هكذا إلى إجرامي أو إرهابي ضدّ صاحب البلد المضيف ال لشيء 

 إالّ ألنّه غير مسلم مثله ومخالف له في العقيدة وهذا غير معقول ال منطقيا وال -الّظاهر
  :يصّح فيه قول الّشاعرأخالقيا إال إذا كان له ما يبرره وربّما 

  .»ا وإن أنت أكرمت الّلئيم تمّرد..إن أنت أكرمت الكريم ملكته «
  

أم أّن األمر هنا ال يتعلّق بكرم األصل وال بلؤمه بل بأمور أخرى يصعب علينا إدراكها 
  بسهولة ما لم نبحث بجدية عن أسبابها؟

  
وروبية على األخذ بأسباب العلم المجتمع الغربي قد استقّر به الحال منذ نهاية الثّورة األ

والمعرفة في حياته وعمل منذ ذلك الوقت أيضا على فصل الدّين عن الدّولة في الّسياسة 
وفي الحياة االجتماعية، بحيث لم يعد الدّين إالّ ظاهرة شخصيّة بين اإلنسان ومعتقده أو 

ل ذلك تمكن من قطع ما يؤمن به ولم يعد للدّولة شأن به كما كان قبل تلك الثّورة وبفض
أشواط بعيدة من التقدم في جميع المجاالت الحيوية في التربية والتكوين وكسب المعرفة 
العلمية ما جعله يحقق طفرة نوعية في الصناعات والتكنولوجيات والحياة االجتماعية 

  . وصار يطمع في التوسع عن طريق االستعمار في مختلف بلدان العالم
  

بي واإلسالمي بصفة عاّمة فهو في أغلبه ال يزال يخلط بين الدّين أّما المجتمع العر
والدّولة وليس ألفراده حّرية المعتقد وإنّما هم على آثار آبائهم مقتدون وال حول وال قّوة 

» المتزندقين"من رحم ربّك وكان من اآلبقين أو«لهم في الخروج عن ذلك إلى األبد إالّ 
المكروهين، ومادام هؤالء ال يزالون يعتقدون بأّن الدّين " نالعلمانيي"كما يٌتّهمون أو من 

عند هللا اإلسالم كما يذكرون وليس هناك في هذه الدنيا كلها أّي دين آخر غيره له ) كلّه(
الحق في أن يكون فهم إذن ال يكتفون بذلك ألنفسهم فقط بل يعتقدون أّن كّل من ليس 

وما دام أغلب المهاجرين . ه إذا لم نقل قتلهوواجب لذلك قتال" كافر" مسلما مثلهم فهو
من هذا النّوع من المسلمين الحاملين لهذا اإلرث من العقلية المتعّصبة لدين واحد، فهم 
إذن مشحونون بنعرة الجهاد في سبيل هللا أيضا كشعيرة دينية يجب العمل بها دائما في 

وأّن رحلتهم إلى أوروبا قد هذا . أّي مكان يوجدون فيه وفي أي زمان ولو بطرق مختلفة
زادت في تعقيد تركيبتهم الفكريّة والعقائديّة هذه خصوصا منهم هؤالء الذين قدموا إليها 
وكانوا غير مزودين بلغتها التّي هي في العادة ما يُسّهل عليهم اندماجهم فيها فيضطّرون 

   نمّوهم في حدود ماإذن إلى االكتفاء بما لديهم من الموروث من ثقافتهم وهكذا قد يتوقّف
 جاؤوا به من بلدانهم فيصبحوا محافظين أكثر من غيرهم من 
الذّين تركوهم في أوطانهم خوفا منهم على أنفسهم من أن 
يضيع منهم موروثهم ذاك وال يحصلون على شيء يعّولون 
عليه من محيطهم الجديد، ويكاد يصير ذلك الموروث من 

دافعون عنه بشدّة ثقافتهم من ضمن المقدّسات عندهم ي
   لهمـــوا مثــم أن يكونــب غيرهــا أّن من واجــقدون أيضـويعت

 المرجعيّة الدينية  ومن مثل هؤالء يمكن للحركات السياسيّة ذات.  ويدخلوا في عقيدتهم
   .هذه أن تستقطب عناصر اإلرهاب في خدمة وتنفيذ أهدافها

  
ا يكون مساعدا على تنفيذ خططهم هو ما وإضافة إلى ذلك يمكن اإلشارة إلى أمر مهّم جدّ 

آل إليه المجتمع الغربي في الحقبة األخيرة من تاريخه من تكالب على المادّة وتماه معها 
إلى درجة كبيرة جدّا أبعدتهم كثيرا عن روحانياتهم وجعلتهم مهّمشين هم أيضا، وربّما 

لضبط نشاطاتهم "ت ساعا" أكثر من غيرهم في حياتهم ولم يعد أغلبهم في حاجة إلى
لمساعدتهم على " بوصالت " وجداول أوقاتهم ، بل هم قد صاروا في حاجة أكثر إلى

تحديد أهدافهم وغاياتهم وهكذا قد صار من السهل انقيادُهم وانجذابُهم إلى غيرهم كما 
جعلت أغلب الشباب منهم يشعرون بفراغ روحي يصعب ملؤه بسهولة، األمر الذي يسّهل 

ثقّفين من هؤالء المهاجرين الناشطين في تلك الحركات السياسية المتطرفة على بعض الم
أن يجلبوا الكثير من هؤالء الشباب إلى جانبهم ويشحنوهم بثقافتهم تلك ويوقعوهم في 
شراكهم ويجعلوهم متحّمسين مثلهم للهجوم على غيرهم وإلحاق الضرر بهم إذا لم 

 الجهلة أو من المقموعين اجتماعيا يخضعوا لمشيئتهم خصوصا إذا كان هؤالء من
أوالغوغائيين وبالخصوص من هؤالء المعّطلين عن العمل الذين لم ينالوا نصيبهم من 
الدنيا في أوروبا مثل غيرهم من األوروبيين األصليين ووّجدوا لدى هؤالء ما يُلبّي 

هم هؤالء حاجتهم إلى شيء من الّرفاه الذي طالما ُحرموا منه في بالدهم وبالخصوص من
الذّين هم من أصول شرقيّة أو عربية أـو إفريقية والذين يحسون بأنهم منبوذين وغير 

  ...مرغوب فيهم دائما 
  

والمهّم في كّل هذا هو ما يُضمره أغلب هؤالء المهاجرين من عداوة قديمة للغرب 
 في  والستعماره لهم- كما هو في اعتقادهم –األوروبي بسبب كفره وعدم إسالمه أوال 

الحقبة األخيرة من تاريخهم خصوصا عندما يتذكرون المذابح الفظيعة التي قام بها هذا 
وفي غيرها من ) في الجزائر(االستعمار في فياتنام وفي شمال إفريقيا وبالخصوص 

البلدان قديما وحديثا،وللذكر فقط وليس للحصر نشير هنا إلى ما كان لفرنسا فقط من 
ة إلى ما كان لها من المستعمرات في األمريكيتين وجزر االستعمار األوروبي إضاف

  :الكاريبي هذه مستعمراتها في ما صار يعرف الحقا بالعالم الثالث
   شمال إفريقيا كله  -
  جنوب الصحراء الكبرى  -
   إفريقيا االستوائية -
   غرب إفريقيا  -
  .راقالعسوريا ولبنان و:  وبلدان المحيط الهندي والشرق األوسط أيضا  -
    

هذا كما هو مسجل في االنترنات اعتمادا على البوابة الفرنسية وبوابة اللغة الفرنسية 
مع العلم أنه كان لهذا االستعمار من القتلى فقط بالماليين دونما احتساب ما .والفرنكفونية 

  :خلفه في تلك المستعمرات من دمار وخراب ال ينسى أبدا
  تنام ومستعمراته األخرى يُعد بمآت اآلالف ضحايا االستعمار الفرنسي بفيا  -
   ماليين نسمة 9وضحايا الجزائر وحدها في كامل مدة االستعمار لها أكثر من  -
 ماليين نسمة دونما الحديث عن 4ضحايا التدخل األمريكي في فياتنام وحدها أكثر من  -

  ... عربية بكاملها ضحاياه في المدة األخيرة في فلسطين وافغانستان والعراق والمنطقة ال
  

فما لم ينتبه الغرُب األوروبي واألمريكان إلى فظاعة ما قاموا به وما ال يزالون يقومون به 
من الجرائم ضد اإلنسانية وبالخصوص ضد تلك الشعوب ولم يتقدموا إليها باعتذاراتهم 

دية وبالروح ولم يُبدوا بعدُ استعدادهم لتدارك أخطائهم وللتعامل معها بالحسنى وبكامل الن
اإلنسانية الالزمة فإن الصدام معهم، مع تلك الشعوب سوف لن يتوقف أبدا وإن كل إرهاب 
يتولد عنه إرهاب ما لم نعّجل بتدارك الخطأ واالعتذار عنه وإبداء الرغبة في التسامح 

   ...والتعاون األخوي النافع والمجدي 
المدة األخيرة أنه في أغلبهم يحملون هذا وإن المعروف عن هؤالء القادمين إلى أوروبا في 

في الحكم كقّوة مركزية لهم " الخالفة"اعتقادا راسخا ودّائما في إمكانية استرجاع 
المجرمون ( أو) الكفار في نظرهم(يستعيدون بها مجدهم القديم وينتقمون بها من أعدائهم 

ة التي ال يزالون رغم أن ذلك في الحقيقة ما هو إالّ وهم من األوهام المزمن) في حقهم
يتوارثونها دائما وال يمكن أن تتحقق لهم أبدا ألنه ليس حقا بأن التاريخ يعيد نفسه كما 
يتردد بين الناس دائما ولكنه وهم قد يهددون به عالم اليوم ويصنعون به إرهابا ضد أنفسهم 

 ولغيرهم  االجتماعية مناسبة لهم-وضد غيرهم ما لم يجدوا حلوال أخرى لمشاكلهم التفسية
 تشعرهم باالطمئنان على حاضرهم ومستقبلهم

 
   ساملعبد اللطيف بن

 تونس
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 يعود شهر حزيران محّمالً بذكريات المآسي، وأبرزها سقوط القدس بيد الغزاة 

، والتي الزالت أسيرة االحتالل طيلة هذه العقود 1967الصهاينة في حزيران عام 
 ً ً هناكالطويلة التي شهد خاللها حال األّمة تقدّما وقد شّكل الفعل المقاوم . هنا وتراجعا

. أبرز الصور الناصعة والباعثة على األمل بالنهوض من الكبوة واسترداد األّمة لعافيتها
، أقدم الغزاة الصهاينة أيضاً على اجتياح لبنان 1982وفي ذكرى سقوط القدس في عام 

نية للكيان الغاصب وطبيعة وصوالً إلى العاصمة بيروت، لتتأكد مجدّداً الطبيعة العدوا
ومعلوم أن هذا االجتياح جاء يحمل أهدافاً .الدور الذي يقوم به في قلب العالم اإلسالمي

عميقة خّطط لها العدو، مستفيداً من حالة الضعف المقابلة، خاصة بعد خروج مصر من 
ل معادلة الصراع، وإنهاك المقاومة الفلسطينية في الحرب اللبنانية، ومحاوالت عز

، "اسرائيل"سوريا، وأخذ القيادة الفلسطينية إلى مسار التسوية الذي بدأ بين مصر و
ً يتعلق  بالتصّور المنشود للحّل على  ج باتفاقات كامب ديفيد، والتي تضمنت قسما وتّوِ

 . المسار الفلسطيني
 

  
 

  نفّذ العدو اإلسرائيلي عملية الليطاني، وغزت قواته ما يقارب1978آذار 14  في 
من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني بحّجة إزالة قواعد منظمة التحرير % 10

الفلسطينية، وإنشاء منطقة عازلة بعرض عشرة كيلومترات داخل األراضي اللبنانية، 
 آذار،  والتي استهدفت حافلتين 11في أعقاب عملية الشهيد كمال عدوان يوم 

  . إسرائيلياً 37إسرائيليتين قرب تل أبيب، مّما أسفر عن مقتل 
 

" إسرائيل"، الذي طالب فيه 425 آذار أصدر مجلس األمن القرار رقم 19 في 
المنوط بها حفظ األمن في " اليونيفيل"باالنسحاب من لبنان، وأنشأ بموجبه قوات 

منطقة "من جنوب لبنان باستثناء " إسرائيل"أيار، انسحبت /وبحلول مايو. الجنوب
 كيلومتراً على طول الحدود 12أربعة كيلومترات وتراوح عرضها ما بين " أمنية

  .الجنوبية وأقامت فيها قّوة موالية لها
 

، وبعد فوز الليكود في انتخابات الكنيست في 1981 تموز 10    يُذكر أنه في 
، نفّذ العدو ماُعِرف باالجتياح الجّوي، حيث قام بشّن غارات جويّة عنيفة 1981حزيران

وز، وذلك بعد صدور قرار من مجلس األمن يطالب فيه بوقف  تم24استمّرت إلى يوم 
تم التوقف بناًء على مساعي موفد الرئاسة . فوري للهجمات المسلّحة على لبنان

، والذي حذّر حينها بأنه في "إسرائيل"األمريكي، فيليب حبيب، بين منظمة التحرير و
) بالمفهوم األميركي(أو أّي اعتداء " إسرائيل"حالة حدوث أّي مناوشة عسكرية مع 

بينما التزمت منظمة التحرير الفلسطينية بالهدنة التي . فسيجري اجتياح كبير للبنان
وقد خرقت إسرائيل هذه . رعتها الواليات المتحدة وأّمنت حدوداً شمالية هادئة إلسرائيل

  . .1982 و 1981 مّرة في الفترة بين عامي 2777الهدنة 
 

المسيحية بشير الجميل وزير " القوات اللبنانية"، قابل قائد 1982     في كانون الثاني 
دفاع العدو أرييل شارون على متن سفينة قبالة السواحل اللبنانية، وناقشا خّطة تقضي 

باقتحامها والقضاء على " القوات اللبنانية"بمحاصرة قوات العدو لبيروت الغربية وقيام 
  .منظمة التحرير الفلسطينية

ً  كان العدو قد وقدّم رونالد ريغان، الرئيس األمريكي حينها، .  وضع خّطة اإلجتياح مسبقا
لألمريكيين أنها ستدخل لبنان لمسافة ال " إسرائيل"الغطاء لهذا االجتياح ، فيما أكدت 

كان ريغان ال يمانع من القيام .  كيلومتراً لتحقيق أمنها و الدفاع عن نفسها30تتجاوز 
لمنظمة التحرير الفلسطينية و لسورية، حليفة " درس قوي "بعملية سريعة تكون بمثابة

بأنه لم يكن هناك مقاومة قوية • االتحاد السوفياتي الشيوعية، حيث صّرح دافيد كمحي
لخطط أرئيل شارون في واشنطن ؛و قال الجنرال ألكسندر هيغ، وزير الخارجية 

ول لكم ال تدافعوا عن مصالحكم؛ إننا نفهم أهدافكم، وال نستطيع أن نق: " ...األمريكي آنذاك
ليكون سبباً في "  استفزاز واضح يعترف به العالم"وقام بإخبار شارون عن الحاجة إلى "

ويرى البعض أن محاولة اغتيال السفير اإلسرائيلي في لندن جاءت في .  البدء باالجتياح
  .اللحظة المناسبة تماماً بصورة غريبة 

 
وأعلن ". عملية سالمة الجليل"  تحت عنوان 1982-6-4 في       بدأ العدو اجتياح لبنان

وقتها شارون، الذي قاد العمليات اإلسرائيلية و كان وزيراً للحرب في الحكومة التي 
يرأسها اإلرهابي مناحيم بيغين، أن السبب هو دفع منظمة التحرير الفلسطينية وصواريخ 

هذه األهداف " تعدّلت"لكن " . إسرائيل" كيلومتر عن حدود 40الكاتيوشا إلى مسافة 
ً ، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة العدو  أن أهداف إسرائيل " آفى بازنز"الحقا

، وتدمير "كّل القوات الغريبة عن لبنان ومن ضمن ذلك الجيش السوري" هي إجالء 
تفاقية كحكومة لبنانية، وتوقيع ا" القوات اللبنانية"منظمة التحرير الفلسطينية، وتنصيب 

  . سالم معها، و ضمان أمن المستوطنات اإلسرائيلية الشمالية
 

  
 

حملة قصف جّوي ومدفعي " إسرائيل"، بدأت 1982 حزيران من عام 4  في صباح يوم 
 75، بقوات ضخمة بلغت نحو 1982 حزيران 6ثم بدأ جيش العدو بغزو بّري في . كثيف

األممية بكّل سهولة، لتتقدم قوات العدو على ألف جندي ؛ وتم اجتياز مواقع القوات الدولية 
ولكنها واجهت مقاومة عنيفة من قِبل القوات السورية . عدّة محاور بأتجاه العاصمة بيروت

كما واجه العدو مقاومة شرسة عند محاولته . و المقاتلين الفلسطينيين، خاصة في المخيمات
ً بعد بسط احتالل قلعة الشقيف اإلستراتيجية، والتي قام مناحيم  بيغن بزيارتها شخصيا

السيطرة اإلسرائيلية عليها نظراً ألهميتها، ومن ثّم تّم تسليم القلعة إلى جيش لبنان الجنوبي 
التابع لقوات االحتالل؛ وبدأ جيش العدو بالتقدّم نحو الطريق الرئيسي بين بيروت ودمشق 

ً منطقة الشوف ري ألول مّرة مع ، اشتبك الجيش السو1982 حزيران 8وفي . مخترقا
قوات العدو، وتمكن من وقف تقدّم القوة اإلسرائيلية المتّجهة إلى ضهر البيدر ؛ كما قاتل 

  .فيما بعد بشراسة في البقاع، وكبّد العدو خسائر كبيرة  
 

 أيام فقط من االجتياح، تمكنت القوات اإلسرائيلية من بسط سيطرتها على ما 5  وبعد 
، وصل الجيش اإلسرائيلي إلى 1982 حزيران 9وفي . انيةيقارب ثلث األراضي اللبن

وفي نفس اليوم قام سالح الجّو اإلسرائيلي بقصف عدّة مواقع للدفاع . مشارف بيروت
وقد قامت القوات السورية . الجّوي السوري،  ووقعت اشتباكات جويّة عنيفة بين الطرفين
يّة في منطقة السلطان يعقوب بإعادة تمركزها خارج منطقة الشوف، فيما جرت معركة بر

 حزيران، و تم االستيالء على عشرات الدبابات اإلسرائيلية بعد فرار أطقمها؛ في 12يوم 
 حزيران دخلت قوات العدو منطقة بعبدا وتمركزت في مواقع محيطة بالقصر 13

وأعلنت عن شروطها . الجمهوري، ثم تقدمت باتجاه الحدث وأدركت مشارف الشويفات
  :ياسية تسبق انسحابها من لبنان، وهيلتسوية س

أنها ال توافق على أن تكون في لبنان قواعد لمنظمة التحرير •  
 . الفلسطينية

أنها لن تغادر المنطقة التي احتّلتها إالّ بعد أن تضمن سالمة • 
منظمات تخريب ”المستوطنات في الشمال وتمنع قيام ما سّمته 

 “.جديدة
عن لبنان كّل القوات األجنبية أنها تطمح في أن تجلو • 

الموجودة فيها، والمقصود قوات سورية ومنظمة التحرير 
  .الفلسطينية

  
، دخل جيش العدو شرق بيروت وطّوقت القسم الغربي 1982 حزيران عام 14وفي يوم 

  .من بيروت الذي كان معقالً رئيسياً للمقاتلين الفلسطينيين 

االجتياح الصهيوني 
 بين خياري 1982

 التسوية والمقاومة

  خلفيات االجتياح

  أبرز حمطّات االجتياح

  
  حممود ابراهيم

 فلسطني
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تضع " إسرائيل" خارجية العدو أن  حزيران،  صّرح إسحق شامير وزير16في 
  :شرطين لالنسحاب من لبنان، هما

 
  .تشكيل حكومة لبنانية قوية وحّرة يمكن الحوار معها.  1
 كم من الحدود الشمالية إلسرائيل 40تشكيل قّوة متعدّدة الجنسيات تنتشر على مسافة . 2

  .بضمان أميركا
 

ض مع الحكومة اللبنانية وإنهاء  حزيران، أعلن ياسر عرفات استعداده للتفاو19في 
وصّرح ناطق إسرائيلي أنه . القتال، لكنه رفض التعاون مع الواليات المتحدة األمريكية

خروجهم من " إسرائيل"إذا وافق الزعماء الفلسطينيون على إلقاء سالحهم فستضمن 
  .بيروت سالمين

 
ي في لبنان،  جندي إسرائيل100.000 مع اقتراب نهاية شهر حزيران، كان هناك 

 مقاتل فلسطيني محاصرين مع ياسر عرفات في غرب بيروت، و في 11.000وقرابة 
مطلع شهر تموز، قام جيش العدو بفرض حصار على غرب بيروت قاطعاً وصول 
المواد الغذائية والماء إلى تلك المنطقة ؛ وتم منع االنتقال بين شطري بيروت، بينما 

  . طوال شهر تموز واستمر القصف الجّوي لغرب بيروت
 

على مشروع اتفاق للموفد األميركي فيليب حبيب " إسرائيل" آب  وافقت 10 في 
ً قائمة  إلخراج الفدائيين والسوريين من بيروت وكّل لبنان، وطالبت بأن تُسلَّم رسميا

 جنود إسرائيليين 9بأسماء الدول التي ستستقبلهم وأعداد الفدائيين المغادرين وجثث 
  .1978بيروت خالل حرب دِفنوا في 

 
وقد .  ساعة متواصلة15، قصفت بيروت لمدة 1982آب 12ورغم هذا االتفاق، وفي 

ي ذلك اليوم باألحد األسود، حيث ألِقيت   ألف قذيفة على بيروت وأحيائها 185سّمِ
 غارات بالطيران، 210 ساعة، وحوالي 15 قذائف في الثانية خالل 3السكنية، بمعدّل 
ّل ثالث دقائق، بموازاة هجوم إسرائيلي على مطار بيروت الدولي بمعدّل غارة ك

  .واحتالله
 

 في ظّل هذه التطورات عقد مجلس األمن الدولي جلسة طارئة، أصدر فيها القرار رقم 
راقبين دوليين فوراً إلى لبنان ، وطالب فيه بوقف إطالق النار فوراً وإرسال م)516(

وكان المجلس قد أصدر أيضاً خالل فترة االجتياح  القرارين . لمراقبة الوضع
 آب بوساطة 18توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطالق النار في  .  508/509

من حصارها لغرب " إسرائيل"آب، خفّفت 19وفي. المبعوث األمريكي فيليب حبيب
  . الصليب األحمر بدخول المدينة بيروت وسمحت إلمدادات

 
. من مرفأ بيروت ومحيطه، ليتسلّمه الجيش اللبناني" إسرائيل" آب انسحبت 20وفي 

وأعلن الرئيس األمريكي ريغان موافقته على إرسال قوة أميركية إلى لبنان، للمشاركة 
ين من في إطار القوة المتعدّدة الجنسيات في اإلشراف على خروج الفدائيين الفلسطيني

  .بيروت
 

 آب بدأت عملية مغادرة المقاتلين الفلسطينيين من بيروت الغربية وتوزيعهم 21 وفي 
  ).تونس واليمن واألردن  والجزائر والسودان والعراق وسورية)في سبع دول عربية 

 
 أيلول قابل الجميّل 11وفي .  آب انتُِخب بشير الجميّل رئيساً للجمهورية اللبنانية23في 

زراء العدو مناحيم بيغين في نهاريا، ووعده باتخاذ خطوات لبدء عالقات رئيس و
لكن، وقبل أيام من الموعد المحدّد لتسلّمه الرئاسة، ". إسرائيل"دبلوماسية بين لبنان و

ُمخيّمي صبرا وشاتيال " القوات اللبنانية"، فاقتحمت 1982 أيلول 14اغتيل الجميل في 
  .مساعدة أو تغطية من الجيش اإلسرائيلي فلسطيني ب3500وقتلت ما يقارب 

 
.  أيلول انتخب البرلمان اللبناني أمين الجميّل خلفاً ألخيه في رئاسة الجمهورية22في 

ً ينّص على انسحاب القوات " إسرائيل" وقّع الجميّل و1983أيار / مايو17وفي  اتفاقا
تفاق أيضاّ على أن اإلسرائيلية من لبنان بشرط انسحاب القوات السورية منه؛ ونّص اال

لكن هذا االتفاق سقط  "! حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل قد انتهت ولم يعد لها وجود"
  .1984بفعل انتفاضة، شباط 

في هذه المناخات انبثقت مقاومة لبنانية وإسالمية على أسس جديدة أجبرت العدو على 
 ً ، حيث برز 2000 عنه عام االنسحاب من لبنان على مراحل، وصوالً إلى اندحاره نهائيا

. حزب هللا كحركة مقاومة رئيسية مسلّحة في وجه االحتالل اإلسرائيلي للجنوب اللبناني
، نشأ جدل كبير بين الجنراالت )1985(وخالل  هذه المرحلة، واعتباراّ من العام 

والسياسيين اإلسرائيليين بشأن خيار البقاء أو االنسحاب من لبنان؛ وكان من أبرز 
صوات المنادية باالنسحاب صوت الجنرال االحتياطي في سالح المشاة يعقوب األ

إن استخدام القّوة "، وقال "الخطيئة اإلستراتيجية"حسدائي، الذي وصف االجتياح بـ
بصورة تتخّطى المألوف يؤدّي إلى إلحاق ضرر سياسي بعيد المدى بالدولة اإلسرائيلية 

  ".ا االستخدامأكثر من الفائدة التي ينطوي عليها هذ
 

ً بعد يوم، لتشّكل تهديدا  في هذه األثناء كانت قّوة وقدرات المقاومة اإلسالمية تتزايد يوما
ً ومتراكماً إلسرائيل ولوجودها في جنوب لبنان ً كانت العمليات . جدّيا ومن هنا أيضا

وصوالً إلى عدوان ) تصفية الحساب (1993تموز / العسكرية اإلسرائيلية في يوليو
في . ، والذي كان من أبرز مشاهده الدموية مذبحة قانا1996في نيسان " اقيد الغضبعن"

تواجه مقاومة مفتوحة في الجنوب والبقاع الغربي، لتجد " إسرائيل"تلك المرحلة كانت 
  :نفسها أمام ثالثة خيارات

 
توسيع رقعة االحتالل في الجنوب والبقاع الغربي إلبعاد قوة نار المقاومة عن . 1

 .توطنات الجليلمس
ضرب المنشآت والمرافق الحيوية في لبنان ودفع الحكومة اللبنانية إلى صدام مع . 2

 .المقاومة لوقف عملياتها العسكرية
توجيه ضربات عسكرية تحذيرية وإفساح المجال أمام االتصاالت اإلقليمية والدولية . 3

  .لتهدئة الجبهة العسكرية
 

لكن .  للخيار الثالث، وبدأت تنفيذه بتوجيه عمليات نوعية وقد اعتمدت قيادة العدو آنذاك
حتى هذا الخيار بدأت الثقة تتزعزع في جدواه بعد فشل عملية الكوماندوز اإلسرائيلي في 

وقد وصف المحلّل العسكري والخبير . 1997بلدة أنصارية الجنوبية في أيلول 
مثل : " التي تزعزعت بقوله، زئيف شيف، هذه الثقة"الشهير"اإلستراتيجي اإلسرائيلي 

هذا الفشل الذي يُقاس عادة بعدد القتلى وبعدم تنفيذ المهّمة هو أمٌر لم يسبق له مثيل في 
  ".تاريخ وحدات النخبة في الجيش االسرائيلي

 
   لقد رفعت عمليات المقاومة اإلسالمية من تكلفة بقاء جيش اإلحتالل، وأقنعته بأن الدفاع 

 الحدود أقّل كلفة من التوغل في الجنوب؛ حيث خلقت عمليات من خلف" إسرائيل"عن 
المقاومة اإلسالمية وقدراتها المتزايدة حالة من االرتباك في مفاهيم األمن القومي 

ً في الثمن الذي تدفعه، مع تطوير "إسرائيل"ونظرياته داخل  ، والتي بدأت تفكر جدّيا
، وأّولها مشروع 1983ن العام عروض االنسحاب التي تقدّمت بها من قبل، بدءاً م

ً لقرار مجلس األمن "االنسحاب مقابل اتفاق سالم" ، والذي رفضه لبنان ألنه ال يتم وفقا
  .425رقم 

 
   ومن ثّم كان عرض مناحيم بيغن، الذي اشترط النسحابه من لبنان انسحاب الجيش 

باً مشروطاً السوري المتواجد على األراضي اللبنانية في وقت متزامن، وعرض انسحا
كما عرض  . 426 و245بترتيبات أمنية تتماهى مع اتفاقية الهدنة وليس مع قراري 

إسحق رابين االنسحاب مقابل نشر الجيش اللبناني على الحدود في الجنوب، مع توقيع 
  .معاهدة سالم مع لبنان

 
أرئيل    وقد استمّرت عروض االنسحاب اإلسرائيلي من الجنوب اللبناني إلى أن تقدّم 

شارون بمشروع لالنسحاب من طرف واحد، وعلى مراحل، شريطة أن تأخذ الحكومة 
اللبنانية على عاتقها مسؤولية ملء الفراغ الناجم بعد كّل انسحاب جزئي ؛ وإن لم تتمكن 
هذه الحكومة من ضبط األمن على الحدود يبدأ الجيش اإلسرائيلي في الّرد بقّوة تدميرية 

  . ضرب البنى التحتية المدنية في لبنانلمواقع المقاومة مع
 

، تقدّمت حكومة بنيامين نتنياهو بعرٍض وِصف آنذاك بالمتكامل لوضع 1998  وفي العام 
  :وتضّمن العرض نقاطاً خمس تمثّلت في. حٍد للتمدّد اإلسرائيلي في لبنان

 
  اتـدة لنشاطـ مع ضمان عدم استخدام األراضي اللبنانية كقاع425القبول بالقرار رقم .  1
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 . معادية إلسرائيل
 .مواصلة الجيش اإلسرائيلي مهّماته حتى تنفيذ الترتيبات األمنية الضرورية.    2
 ".دولة إسرائيل"التفاوض مع الحكومة اللبنانية من أجل التأكيد على ضمان أمن .    3
يبات  ومن أّي ترت425اعتبار موضوع الحزام األمني وضمانه جزءاً من القرار .    4

 .أخرى
  . مع دول الجوار" اتفاقيات سالم"مواصلة الجهود إلبرام .    5
 

من خالله الخروج من لبنان، " إسرائيل"لكن لم تصل هذه المشاريع إلى طريق تستطيع 
فزادت قّواتها من وتيرة المواجهات ومن استهداف البنية التحتية، خاصة في حزيران 

هذا . 1996ب هللا آنذاك بوأد العمل بتفاهم نيسان ؛ وهو ما أدّى إلى ما أسماه حز1999
ً بفعل العمل المقاوم ؛  التصعيد كانت له ضريبة متزايدة على العدو كانت تتراكم يوميا

 على االندحارعن الجنوب اللبناني دون قيد أوشرط 2000حتى أجبِر العدو في أيارعام 
لضربات المتتالية من رجال ؛ بأعتبار ذلك أقّل كلفة من البقاء في الجنوب وتلقّي ا

  .المقاومة
 

       وأخيراً، ال بدّ من اإلشارة إلى أن المقاومة الفلسطينية منذ انطالقها قد تعّرضت 
لسلسلة من االستهدافا، بعضها كان من العد، واآلخر من بعض الدول العربية، سياسياً 

 وفي كّل محطة كان .وعسكرياً، بهدف حرفها عن خيار الكفاح المسلّح لتحرير فلسطين
، 1970فبعد طرح مبادرة روجرز عام . االبتزاز السياسي يلحق الضغط العسكري

حصلت معارك أيلول األسود والتي كانت نتيجتها إنهاء وجود المقاومة الفلسطينية في 
األردن؛ ثم بدأت سلسلة  االستهدافات لوجود المقاومة في لبنان، والتي كانت قد بدأت 

لغرض تنظيم الوجود الفلسطيني ) 1969(ت الى إبرام اتفاق القاهرة قبل ذلك، وأدّ 
. المسلّح في لبنان، والذي أعطى الشرعية لوجود وعمل المقاومة الفلسطينية في لبنان

فقد تم االعتراف بالوجود السياسي والعسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية من قِبل 
. لفلسطيني انطالقاً من األراضي اللبنانيةلبنان، مع التأكيد على حرية العمل العسكري ا

من المحاوالت المتعدّدة لنزع سالحهم، لكن البعض . لقد حمى هذا االتفاق الفلسطينيين
. اعتبر أنه ينتهك سيادة الدولة اللبنانية ويتضمن بنوداً تتعارض وأحكام القوانين اللبنانية

ين القيادتين اللبنانية والفلسطينية، ولم يكن لهذه االتفاقية دور ملموس لتحسين العالقات ب
ً للهدنة المعقودة بينها وبين لبنان سنة " إسرائيل"فيما اعتبرت  اتفاق القاهرة خرقا

1949.  
 

ً مستمراً للضغوط حتى حصول االجتياح الكبير عام  هذا الوجود الفلسطيني ظّل هدفا
 القيادة الفلسطينية وقد ترافقت الضغوط  مع االبتزاز السياسي، إلى أن اختارت. 1982

نهج التسوية إلى جانب خيار الكفاح المسلّح، وصوالً إلى إسقاط هذا الخيار من أجندتها 
لذلك جاءت نتائج . واعتبار التسوية الخيار الوحيد لديها؛ وهو األمر الذي تم بالتدريج

 ما دفع االجتياح تحمل في ثناياها وعداً يإقامة الدولة الفلسطينية خالل ستة شهور؛ وهو
الذي أعقب االجتياح اإلسرائيلي للبنان • )فاس(القيادة الفلسطينية للموافقة على مشروع 

وسلسلة ) 1993(، والمشاريع التي تلته، مروراً باتفاق أوسلو1982في العام 
المفاوضات العبثية التي تلته، وصوالً إلى المأزق الراهن واالستجارة بالمبادرات 

  .عدو دوماً القدرة على إفراغها من أّي مضموناألجنبية التي يملك ال
  
  
 

 :إن الدرس المستفاد من كّل ماتقّدم أننا أصبحنا أمام خيارين
هو االستجابة لتأثير الضغوط العسكرية والسياسية التي تعّرضت لها المقاومة : -األول

التحالف الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتلبية رغبات الدول العربية و
معها للولوج إلى مسار التسوية ؛ وهو ما قاد إلى استهتار العدو بنا، وجعله يواصل 
ابتزاز القيادة الفلسطينية؛ وفي كّل مرحلة كان يجبرها على خفض سقف أهدافها 
ً بالنظام العربي الذي كان يدفع للعدّو من حساب الطرف الفلسطيني والذي  مستعينا

أن خسر كّل ما يملك من وسائل وأدوات للضغط؛ أصبح في أضعف حاالته بعد 
والنتيجة كانت إيصال الشعب الفلسطيني إلى حالة اليأس من خيار أو وهم حّل الدولتين، 

  .. رغم مكابرة بعض القيادة الفلسطينية باستمرار رهانه على الوهم
، كما هو قبول التحدّي والتمسك بخيار المقاومة إلجبار العدوعلى االندحار: -الثاني

، ومنعه جْني ثمار  عدوانه، كما 2005 وفي قطاع غزة 2000حصل في جنوب لبنان 

 في لبنان واعتداءاته الالحقة على قطاع غزة؛ وصوالً إلى تحدّي 2006حصل في تموز 
نظرياته األمنية، باالرتكاز على دعم وتأييد محور المقاومة، وعلى رأسه الجمهورية 

غة التي فهمها ويفهمها العدو، والتي أعطت نتائج ملموسة على إن الل. اإلسالمية في إيران
أما خيار التسوية، فهو الذي أدّى إلى المزيد . أرض الواقع، هي لغة المواجهة والمقاومة

من استهتار العدو الصهيوني بالحقوق الفلسطينية والعربية وإلى تماديه في غطرسته 
  نه على شعوب ودول المنطقة عموماً وعدوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الدروس املستفادة

  
  
  
  
  

  اُرتفع كغمامة،  
  ..كي ال يشيخ القدر بين أسرار خصوبة المطر 

  شعلة األشجارعالية مقدسة
  ستتعطر بأريج خطواتك عن قرب

  تسامرك
  تهديك لغة عبارات ومعاني رفيعة

  بشوق تمنح األنهار داللتها
  ..لتبقى األشياء نابضة شاهقة في سماء طريقك 

  وي سيغنّيكوخك المنز
  سيحمل سيرورة أقواس على كتفيه لبابك

  سيغنّي كما غناء األجراس
  وغناء أبي الجريح من دوران الشمس وحرقة الموج

  !حين غطّى وجه القمح كي ال يهاجر
  سيغني الكوخ وقلبك

  الكواكب ستنزل لتُبعد غبار الريح
  ..األسئلة والتأمل سترقص لفصل زاهي في قلب الصالة 

  ية بروح الفجرفالفصول ند
  كنجمة منسية تبكي وتغرد مع موسيقى هادئة

  نغمة الماء تكحل عيونها
  تلون مروج من شقائق نعمان تعطر أنفاسها

  للذكرى والطموحات الكبيرة
  ..كي ال تتدحرج في فوضى اللّحظات النفيسة وال مصير الرّهينة 

  أنت الغريب في مدارك والوحيد بين أشيائك
  كن كساعة الشتاء

  ال تبتعد عن قدمك وال تنسلخ عن ثوبك
  أنت إيقاع السؤال وضيف أرضك وقناعة لحظتك

  التحديق صهيلك األبدي
  الياسمين سيقترب يافعا لن يتكدس
  لتسمعك نجوم األساطير جيدا جيدا

  فسفر النهار
  حتما سيبصره اللّيل لن يضيع بين التوصيل والتوصيف

  بشهقة تجلّي سيلمع بسمة فانوس
  يام الجليلة لأل

 

 سيغنّي الكوخ وقلبك

 

  نزهة متار
 املغرب
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  ساحة مفتوحة 1990 و1975كان لبنان في فترة الحرب األهلية الممتدة بين عامي 

لكل أجهزة المخابرات العالمية، كانت شوارع بيروت مقسمة  بين الميليشيات 
ومة من االتحاد السوفييتي، والمجموعات المسلحة المختلفة منها مجموعات يسارية مدع

وقومية مدعومة من سوريا والعراق وليبيا التي كانت تسيطر على بيروت الغربية، 
، المدعومة من )الكتائب والقوات اللبنانية واألحرار(بينما سيطرت مجموعات مسيحية 

الغرب والواليات المتحدة األمريكية وكانت على تنسيق مع إسرائيل، على بيروت 
  .الشرقية

  
في تلك السنوات يروي تجارمنطقة الحمرا ظهور متسول أخرس بشكل مفاجئ في 
شوارع بيروت، ونتيجة االنفالت األمني في لبنان لم يخطر ببال أحد من سكان بيروت 
االستفسار عن هوية المتسول وكيفية ظهوره، وكانت حالته المزرية والصعبة دافعا 

جار بيروت على أنه كان كريه الرائحة ووصفه أحد ت. لالستعطاف من قبل األهالي
ومتسخ الوجه واليدين، ويلم يكن بحاجة للحذاء ويمشي حافي القدمين، وله شعر ولحية 

  .بيضاء
  

لم يترك المتسول األخرس زقاقا إال وبات فيه ليال، كان عفيف النفس وال يطلب الكثير 
متسول الذي عرفته بحسب التجار، حسن األخالق مع الصغار قبل الكبار، واستطاع ال
لكن مع ". األخرس"بيروت كلها أن ينال ثقة سكان بيروت وتجارها ولقبه الجميع بـ

بداية االجتياح اإلسرائيلي للبنان اختفى المتسول عن األنظار، هذا األمر دفع بعض 
سكان بيروت إلطالق حملة لالستعالم عن مصير المتسول خصوصا مع اشتداد الحرب 

  . لبيروتوالقصف اإلسرائيلي
  

لكن مع اشتداد ضراوة الحرب، ووصول الجيش اإلسرائيلي وعمالئه إلى بيروت 
الغربية ومنطقة الحمرا، ظهر المتسول فجأة مرة أخرى في أزقة بيروت الخائفة 
والمختبئة من الرصاص والقصف، هذه الحالة دفعت الكثيرين لالهتمام بأنفسهم ونسوا 

  .المتسول األخرس على الطريق
  

وي التجار أنه في يوم من أيام االجتياح، اقتربت دورية عسكرية إسرائيلية من وير
المتسول المستلقي على األرض في منطقة الحمرا وعندما أصبحوا على بعد خطوتين 
منه انتصب قائما ورفع رأسه الى األعلى وأدى التحية العسكرية ورد العسكري بتحية 

أحييكم سيدي العقيد وأشكركم على تفانيكم في باسم جيش الدفاع اإلسرائيلي "وقال له 
  ".خدمة إسرائيل فلوالكم ما دخلنا بيروت

  
وصعد السيارة العسكرية " لقد تأخرتم قليال"فرد المتسول 

واختفى، وشكلت هذه الدقائق صدمة وذهول في شوارع 
بيروت التي حولت وجوه بعض تجارها ومثقفيها إلى وجوه 

ف المتسول نفسه أمام مصدومة وشاحبة من جراء كش
الجميع، الذي كان يجالس مثقفين فلسطينيين ومسلحين من 
منظمة التحرير والحركة الوطنية اللبنانية، استطاع تجميع كم 
هائل من المعلومات الخطيرة والمهمة التي ساعدت إسرائيل 

  .عسكريا على اجتياح بيروت
  

جبهة المقاومة "طنية عرفت بـوبعدها بأيام قامت بيروت وظهرت خاللها أول مقاومة و
التي أوقفت إسرائيل وأرغمتها على االنسحاب بعد ضربات عدة " الوطنية اللبنانية

م ينسوا حتى اليوم بيروت وعمليات نوعية آلمت بإسرائيل وجيشها وجنراالتها الذين ل
   وجحيمها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 المستوطنات اإلسرائيلية في الجليل قامت إسرائيل بهذا العدوان الواسع بحجة حماية 

من خطر الصواريخ، التي كان يطلقها الفدائيون على المستوطنات اإلسرائيلية في شمال 
فلسطين، إال أن األسباب الحقيقية كانت تهدف إلى إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من 

 .لبنان
 

دفاعه أرئيل شارون تنفيذ قررت الحكومة اإلسرائيلية برئاسة مناحيم بيغن آنذاك ووزير 
.  ساعة72 ساعة وعلى األكثر تمتد 24خطة لعملية عسكرية واسعة في لبنان تستغرق 

يونيو /  حزيران5ودار الحديث خالل جلسة الحكومة اإلسرائيلية التي عقدت بتاريخ 
 كيلومتراً من الجنوب اللبناني لحماية شمال 40 عن حزام أمني يمتد حوالي 1982

 .إسرائيل
 

وضعت إسرائيل خطة الحرب مسبقاً وانتظرت حدوث مبرر لشن هجومها على األراضي 
اللبنانية وكان ذلك بمحاولة اغتيال السفير اإلسرائيلي في لندن، فقامت الحكومة اإلسرائيلية 

 بشن عملياتها العسكرية على ستة محاور داخل 1982يونيو /  حزيران6بتاريخ 
واعتمدت هذه . اح الجنوب حتى وصلت إلى مدينة صوراألراضي اللبنانية وبدأت باجتي

 :الحرب على التصورات واألسس التالية
 
 .تصفية الوجود العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان وبيروت) 1
 .االعتماد على حزب الكتائب شريكاً في الحزب) 2
 .ى لبنان كلهفرض السيادة المسيحية عن طريق نظام مركزي بفرض سيطرته عل) 3
 .الحاق ضربة قوية بسورية وإضعاف نفوذها في لبنان) 4
 .إخراج المنظمات الفلسطينية من األراضي اللبنانية) 5
 .عقد اتفاقية سالم بين لبنان وإسرائيل) 6
 

 لكنه لم ينفذ بل انهار 1983مايو / أيار17وقد عقد مثل هذا االتفاق الذي كان يحمل اتفاق 
إنزال في راس العين وبرج الشمالي والبص، وفي القطاع األوسط ثم عمليات . وألغي

 .دارت اشتباكات بين القوات اإلسرائيلية باتجاه حاصبيا وكوكبا امتداداً حتى بلدة قاليا
 

وعلى إثر هذا االجتياح جرت اتصاالت واسعة بين بيروت والقاهرة ودمشق والرياض 
ولم تفلح هذه الجهود بل . سرائيليةلوقف االجتياح وبوضع حد لألعمال العسكرية اإل

استمرت المعارك، ونشطت األعمال العسكرية اإلسرائيلية بعد أن اتسعت وشملت مناطق 
  . عديدة حتى صيدا والسعديات والنبطية وحاصبيا والبقاع الغربي جواً وبحراً 

  
واحتل اإلسرائيليون قلعة الشقيف بعد محاوالت عديدة، وحاولوا عزل مدينة صيدا، 
وجرت اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة واإلسرائيليين، كما جرى اشتباك جوي بين 

كما جرى اشتباك جوي بين الطائرات السورية . الطائرات السورية واإلسرائيلية
  . واإلسرائيلية

1982
 

  
 الكاتب

1982 

 

 الكاتب
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الباروك  ق الشوف حتىـلى مناطإزو اإلسرائيلي ــد الغــو امتــيوني/ حزيران8وفي 
  .وعين زحلتا

 
يونيو قصفت الطائرات اإلسرائيلية سهل البقاع واستمرت / التاسع من حزيرانوفي

المعارك فيه، وأعلن شارون، وزير الدفاع آنذاك، أن ما تريده إسرائيل في لبنان هو 
ً مع 45حزام أمني يمتد مسافة    كيلومتراً من حدودها، وأكد أن إسرائيل ال تريد حربا

 .نوي البقاء في لبنانسوريا وأن الجيش اإلسرائيلي ال ي
 

 حزيران أعلنت كل من إسرائيل وسورية ومنظمة التحرير الفلسطينية تمسكها 11في 
ار ــة على وقف اطالق النــ ظهراً ووافقت سوري12ار ابتداء من ــالق النـــبوقف اط

  . أساس االنسحاب اإلسرائيلي الشامل من األراضي اللبنانية على
 

 الفلسطينية موافقتها على وقف اطالق النار بناء على قراري كما أعلنت منظمة التحرير
 الذين اتخذا بشأن هذا االجتياح لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك بل 508/509مجلس األمن 

يونيو أعلنت إسرائيل / حزيران12دارت معارك عنيفة في ذلك اليوم، وفي اليوم التالي 
شتركة وتم التوصل غلى االتفاق بعد وقف إطالق النار مع منظمة التحرير والقوات الم

 أميركية وبعد أن اتصل األمير ولي عهد السعودية آنذاك بالرئيس –مشاورات سوفيتية 
 .األميركي رونالد ريغان

 
لكن إسرائيل لم تكن تريد وقف اطالق النار ألنها لم تحقق أهدافها من الهجوم بعد 

ة بعبدا وتمركزت في مواقع يونيو بلد/ حزيران13واستمر عدوانها حتى دخلت في 
محيطة بالقصر الجمهوري ثم تقدمت باتجاه الحدث وأدركت مشارف الشويفات واعلنت 

 :عن شروطها لتسوية سياسية تسبق انسحابها من لبنان، وهي
 
 .         أنها ال توافق على أن تكون في لبنان قواعد لمنظمة التحرير الفلسطينية–
التي احتلها جيش الدفاع اإلسرائيلي إال بعد أن تضمن سالمة    أنها لن تغادر المنطقة –

 .“منظمات تخريب جديدة”المستوطنات في الشمال وتمنع قيام ما سمته 
   وأنها تطمح في أن تجلو عن لبنان كل القوات األجنبية الموجودة فيها، والمقصود –

 .سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية
 

تحاد السوفييتي انذاراً شديد اللهجة إلسرائيل بضرورة يونيو وجه اال/  حزيران14في 
إن فرنسا تطلب رسمياً ”: االنسحاب الفوري من لبنان، وصدر بيان عن صدر االليزيه

 .من إسرائيل وقف القصف والمعارك دون أي تأخير
 

يونيو حصل هدوء نسبي على جميع المحاور تخللته معركة محدودة /  حزيران16في 
يفات، وصرح إسحق شامير وزير الخارجية اإلسرائيلي أن إسرائيل في صحراء الشو

 :تضع شرطين لالنسحاب من لبنان، هما
 
 .تشكيل حكومة لبنانية قوية وحرة يمكن الحوار معها) 1
 كم من الحدود الشمالية إلسرائيل 40تشكيل قوة متعددة الجنسيات تنتشر على مسافة ) 2

 .بضمان أميركا
 

اجه ياسر عرفات رسالة إلى الشعبين اللبناني والفلسطيني واستمرت المعارك وو
يونيو حيا فيها المقاتلين، وأكد أن بيروت ستكون / حزيران17والقوات المشتركة في 

مقبرة للغزاة، كما صرح مصدر رسمي سوري أن بالده ترحب بجميع المتطوعين 
 .العرب الراغبين في القتال

 
عو إلى انسحاب كل القوى المسلحة غير اللبنانية وأصدر البرلمان األوروبي قراراً يد

 .من لبنان وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل
 

 حزيران يونيو تجددت االشتباكات بين المقاتلين والجيش اإلسرائيلي، وصرح 19في 
ياسر عرفت استعداده للتفاوض مع الحكومة اللبنانية وإنهاء القتال ورفض التعاون مع 

وصرح ناطق إسرائيلي أنه إذا وافق الزعماء الفلسطينيون . ة األمريكيةالواليات المتحد
 .على إلقاء سالحهم فستضمن إسرائيل خروجهم من بيروت سالمين

صرح مناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل أن قواته لن تنسحب من لبنان حتى يتأكد من أن 
ا على القرى اإلسرائيلية منظمة التحرير الفلسطينية لن تكون قادرة على استئناف هجماته

ً بأن إسرائيل ال تطمح في أي شبر من أرض لبنان وأعلن  في الشمال، كما صرح الحقا
 ً  .عن رغبته بأن يوقع معاهدة سالم مع لبنان ويعيشا بسالم معا

 
يونيو حثت إسرائيل سكان بيروت الغربية على مغادرة المدينة وذلك / حزيران28وفي 

ح الشيخ بشير الجميل، الرئيس اللبناني المنتخب أنه آن اثر قصفها المتواصل، وصر
األوان لنضع في قفص االتهام كل األشخاص من لبنانيين وغرباء كي نرى من هو 

  .المسؤول عما يحصل في لبنان ونجعله يدفع ثمن مائة ألف قتيل لبناني استشهدوا
 

ف الجرحى من وبعد القصف اإلسرائيلي المتواصل لبيروت الغربية وسقوط عشرات آال
وقطعت . المواطنين، ضيقت إسرائيل الحصار على بيروت وقصفت الضاحية الجنوبية

ً بالخروج من لبنان وفي . عنها الماء والكهرباء حتى تعهدت منظمة التحرير خطيا
 ساعة من القصف المتواصل رسمي 15 قصفت إسرائيل بيروت لمدة 1982أغسطس /آب

 ألف قذيفة على بيروت وأحيائها 185قيت إسرائيل ذلك اليوم باآلحد األسود، حيث ل
 غارات بالطيران 210 ساعة، وحوالي 15 قذائف في الثانية خالل 3السكنية بمعدل 

 .بمعدل غارة كل ثالث دقائق وهجوم إسرائيلي على مطار بيروت الدولي واحتالله
 

الب فيه ط) 516(حينئذ عقد مجلس األمن الدولي جلسة طارئة أصدر فيها قرار رقم 
 .بوقف إطالق النار فوراً وإرسال مراقبين دوليين فوراً إلى لبنان لمراقبة الوضع

 
أغسطس وافقت إسرائيل على / آب10وقد استمر قصف بيروت وحصارها طويالً، وفي 

مشروع للموفد األميركي فيليب حبيب الخراج الفدائيين والسوريين من بيروت وكل لبنان 
 قائمة أسماء الدول التي ستستقبلهم وأعداد الفدائيين المغادرين وطالبت بأن تسلم رسمياً 

 .1978 جنود إسرائيليين دفنوا في بيروت خالل حرب 9وجثث 
 

ولما عجزت الواليات المتحدة عن وقف القصف اإلسرائيلي للبنان، حذر الرئيس 
 غاراتها األمريكي إسرائيل بأن الواليات المتحدة ستنفض يدها من المفاوضات إذا واصلت

 .وأعلنت اسرائيل قبولها بوقف إطالق النار. على بيروت
 

أغسطس انسحبت إسرائيل من مرفأ بيروت ومحيطه وتسلمها الجيش /  آب20وفي 
اللبناني، وأعلن الرئيس األمريكي ريغان موافقته على إرسال قوة اميركية إلى لبنان 

ف على خروج الفدائيين للمشاركة في إطار القوة المتعددة الجنسيات في اإلشرا
 .الفلسطينيين من بيروت

 
أغسطس بدأت مغادرة المقاتلين الفلسطينيين من بيروت الغربية إلى تونس / آب21وفي 

 .واليمن واألردن والعراق وسورية
 

وبعد خروج الفدائيين الفلسطينيين من لبنان أعادت إسرائيل اجتياح بيروت الغربية 
 .جميل الذي كان على عالقة مع إسرائيلوقصفها وذلك اثر مقتل بشير ال

 
 ارتكبت القوات اإلسرائيلية مجزرة مخيمي صبرا وشاتيال 1982سبتمبر / أيلول18وفي 

 شخص من سكان هذين المخمين 1500بالتعاون مع الكتائب اللبنانية حيث قتلت حوالي 
 .ومثلت بجثثهم

 
 في إسرائيل بين مؤيد وقد أحدثت الحرب اإلسرائيلية في لبنان ردود فعل متباينة

ومعارض، لكن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب، حيث كان الهدف من 
 .الحرب هو القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، إال ان ذلك لم يتحقق

 
كذلك فإن لبنان اعتبرت بمثابة الوحل للجنود اإلسرائيليون حيث تكبدت فيها إسرائيل 

 . قتيالً وتسعة أسرى مبادلتهم وخسائر فادحة لم تكن تتوقعها265خسائر بشرية بلغت 
 

وقد أدت الحرب اللبنانية إلى إقالة وزير الدفاع اإلسرائيلي أرئيل شارون ثم استقالة بيغن 
   ة واعتزل في منزله حتى يوم وفاتهمن رئاسة الوزراء حيث أصيب بالكآب
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  أن هنالك خلال خطيرا في عملية صنع القرار ازاء  لتثبت1982جاءت حرب : اوال 

االسرائيلي، حيث تحددت فيها أهداف لم تكن مرتبطة مباشرة بضمان ) القومي(االمن 
أمن اسرائيل، مما أدى الى فقدان ألثقة عند أكثرية الجمهور االسرائيلي بقيادته، وبالتالي 

الدفاع ورئاسة االركان وكبار الى توجيه االتهامات التي طالت رئيس الوزراء، ووزير 
ان حكومة بيغن لم تكن تعلم :" الضباط، فعلى صعيد ألحكومة قال زئيف شيف 

بالمناقشات االولية التي أجرتها قبل الحرب هيئة االركان العامة، حيث تم االعراب عن 
وجهات نظر جذرية متعددة، وحيث ظهرت تحفظات على الحرب وانتشارها وفرصها، 

أن رئيس االستخبارات العسكرية : لم تكن تعلم على سبيل المثال" غنحكومة بي" ف
يهوشوا ساغي ورئيس الموساد اسحق هوفي أعربا عن معارضتهما للحرب، وهو الذي 

لقد كان الشغل الشاغل لقائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال امير دروري "  :قال ايضا
ل، فقد كان عليه ان يخمن ماذا يريد شارون هو أن يخمن ماذا تريد القيادة السياسية بالفع

في المرحلة المقبلة، من دون أن يحصل على موافقة الحكومة، وال عجب في ان الميجر 
جنرال بن غال يقول ان االهداف النهائية للفرق التي كانت تحت امرته في البقاع لم تكن 

 " .واضحة له
 

ا السياسية، وقد كشف زئيف شيف  لم تحقق أيا من أهدافه1982ان حرب عام :  ثانيا 
أيضا ان دراسة قد توصلت الى هذا االستنتاج قبل الحرب، واالهم من ذلك أن وزراء 

فالقضاء على بنية الثورة الفلسطينية كان . حكومة بيغن لم يكونوا يعلموا بهذه الدراسة 
متدت الهدف االول لهذه الحرب فأين هم من ذلك ؟ بعد ان تضاعف عددها في لبنان وا

هرب من تحت الدلف الى تحت : (الى فلسطين المحتلة، وكما يقول المثل الشائع
 ) .المزراب 

  
فشل تحقيق االهداف السياسية للحرب أوجد شرخا بين رئيس الحكومة ووزير : ثالثا 

الدفاع، حيث أخذ االول باالتصال المباشر مع رئيس االركان والجنراالت في القيادة 
 ان يتم االتصال عبر وزير الدفاع، وهذا بدا واضحا عندما اتصل العسكرية، والصحيح

بيغن برئيس االركان والميجر جنرال دروري قائد الشمال، وأبلغهما بأن وقف اطالق 
  . حزيران 11النار سينفذ عند ظهر 

 
في الراي العام االسرائيلي ) وطني( بال اجماع 1982نشبت حرب لبنان :  رابعا 

 العادة عندهم اتضح ذلك من خالل المظاهرات التي لم يسبق لها وبعكس ما جرت عليه
مثيل ضد الحرب في وقت هي فية مستمرة، وبالتالي من خالل مطالبة العديد من الجنود 

لماذا القتال ومن : والضباط باعفائهم من واجباتهم القتالية، وبرز سؤال على كل لسان 
 اجل من ؟

 
نفسه محور ) من خالل النتائج الخاسرة لهذه الحرب(وجد الجيش االسرائيلي :  خامسا 

مناقشة علنية ساخنة نبعت من دورة في االجتياح، وفي حراسة االراضي العربية 
المحتلة، ودوره في القمع، وهذا لم يكن ليحدث لوال الفشل الذي مني به هذا الجيش في 

 .حربه 
  

ن في صياغة السياسات أبرزت هذه الحرب الدور الكبير للقادة العسكريي: سادسا 
االسرائيلية، من هنا أصبحت رقابة الدولة عليهم ضعيفة، ومن هنا اتضح ان ان النشاط 

السياسي في اسرائيل هو بمثابة مهنة اضافية يمارسها الضباط بعد االنتهاء من مهمتهم 
 العسكرية، ونتيجة لذلك نشأ في اسرائيل نمط ثابت، يشكل الجيش فيه قناة االنتقال الى

 .الحياة المدنية، ثم الى الزعامة السياسية 
 

زجت القيادة االسرائيلية معظم جيشها العامل : وعلى الصعيد العسكري : سابعا 
واالحتياطي بكل امكاناتة في هذه المعركة وعلى جبهة واحدة، ورغم ذلك لم يتمكن هذا 

هذا الجيش من خطط الحشد الكبير من تنفيذ الخطة العسكرية المقررة ،على عكس ما نفذه 
أو على  كل ..سابقة، فكيف سيكون حال هذا الجيش في حال القتال على أكثر من جبهة 

 !؟...الجبهات مثال 
 

ان الثمن الباهظ الذي دفعة هذا الجيش في هذة الحرب ال يتناسب وحجم : ثامنا 
سب ح" االمكانيات، والجهد اللذين وضعا في هذه الحرب، ال سيما وان عدد الجرحى 

 مفقودا 11 جريحا ،2011 قتيال ،332بلغ "  اب 20جريدة دافار االسرائيلية الصادرة يوم 
أن )  تموز2هاعوالم هازية االسرائيلية يوم ( أسرى ، بينما ذكر تقرير نشرتة صحيفة 3،

 ضابطا وجنديا، بينما بلغ عدد 1250عدد القتلى االسرائيليين نتيجة المعارك في لبنان بلغ 
مانية االف جريح، هذا مع العلم ان اسرائيل ال تصرح عادة باالرقام الحقيقية الجرحى ث

ان "لخسائرها، السيما اذا ما اخذ بعين االعتبار ما قاله الجنرال بن تسيون شرايدر 
 جنود في كل متر يحتله الجيش االسرائيلي، فكم تكون خسائرهم 10اسرائيل كانت تخسر 

 كم، ويعود السبب في 100 احتل لبنان بعمق أكثر من اذا عرفنا أن الجيش االسرائيلي
التي استخدمها الجيش االسرائيلي عندما " هتلر"حجم الخسائر المرتفع هذا الى ان نظرية 

زج االعداد الكبيرة مع االندفاع السريع، تصلح ضد القوات النظامية وعلى الجبهات 
بنية، اضافة العتقاد الجيش المفتوحة، وال تصلح ضد رجال العصابات وفي المناطق الم

االسرائيلي أن الفدائيين اليقاتلون عندما يواجهون قوات ضخمة، وفي هذا الصدد قال 
كبر العدد أدى الى تغيير " : استاذ في الجامعة العبرية "البروفسور مارتن فان غريفليد 

ش الن الجي: وهو الذي قال أيضا . في الضباط وأفقدهم العالقة وأصبحوا كاآلالت
، لذلك كان هناك 1948االسرائيلي كان لديه من الرجال أكثر مما لديه من السالح عام 

 ، اما 67 ، 56تعويض عن نقص السالح بالتدريب والتعبئة النفسية، لذلك حارب جيدا في 
 فكانت حلول تكنولوجية، وليست عسكرية للمشاكل التي تواجهه على أرض 82في 

التي اليعير لها االسرائيليون أي اهتمام الن الحليف (دية أما الكلفة االقتصا. المعركة 
 مليار دوالر 5فقد بلغت بحسب الخبير االقتصادي حاييم بركائي ) االمريكي يدفع الفاتوره

. 
 

لهذه االستنتاجات مجتمعة سيفكر قادة اسرائيل كثيرا قبل أن يتخذوا قرار الحرب في 
عربية واحدة فقط، وتحييد باقي الدول العربية، المستقبل، اال اذا ضمنوا القتال ضد جبهة 

ان االبطال :" وما عدا ذلك سيبقى كالم شيمون شيفر ماثال في االذهان حيث قال 
قبل عدة أشهر من بداية الحرب رسميا، قد شهدوا ) الخطة الكبيرة(الرئيسيين الذين حاكوا 

ال ما عادوا في كيف تساقطت ثمار خطتهم، كما يتداعى برج من ورق، هؤالء االبط
واجهة االحداث، ففي اسرائيل أخلى مناحيم بيغن مكانه في مكتب رئاسة الحكومة، وأقفل 
على نفسه في منزله، تلفه كأبة عميقة، ارييل شارون أرغم على االستقالة من منصبه 
كوزير دفاع  بموجب توصية من لجنة كاهانا للتحقيق، رافائيل ايتان اعتزل عرش رئاسة 

وفي الواليات المتحدة أرغم وزير الخارجية االمريكي .  ولكن ليس كبطل حرب االركان،
أما في لبنان فقد قتل بشير الجميل قائد الكتائب بعد فترة .ألكسندر هيغ  على االستقالة 

 " .وجيزة من انتخابه رئيسا لهذه الدولة 
 

تصدير هذه االزمة ومعروف ان القيادة االسرائيلية ومع كل أزمة تحيق بها فانها تفكر ب
وهي دائما جاهزة في (لمحيطها العربي عبر حرب تتذرع لها االسباب والمسببات 

 يوم وما 88، لكن حرب لبنان وحصار بيروت والصمود الفلسطيني اللبناني مدة )جعبتهم
تبعها من حروب واعتداءات جعل حروب اسرائيل بحد ذاتها أزمة ومكلفة ووضع على 

  تخدام القوة العسكرية طاولة البحث جدوى اس
  

  االستنتاجات 
 1982 من حرب لبنان

 

 

  واصف عريقات
 فلسطني
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  ،ن السجائر ونشرب الخمر في تلك األيام حتى اإلرهاق   كنا ندّخِ

ل فيها مقياساً  كنا نعتقد أنَّ التَّغَنِّي بكؤوس العرق والسجائر والتَّغَزُّ
  للوعي السياسي وللثقافة ولإللحاد،

نا لم نكن نعلم أنَّها ليست إال مؤشراً لفقرنا وضياعنا وسذاجتنا وجهل
  الصحّي، 

ن فُوهات البراكين،  ن في تلك السنين مثلما تدّخِ   كنا ندّخِ
ن ونشرب بشراهٍة منقطعة النظير وكأنَّنا سنلتقي هللا قريباً  كنا ندّخِ

  وكأنَّ الفرج والفجر قادمان ال محالة، 
ن مثل طفل أضاع أمه لسنوات عدة وفجأة وجدها ليلتصق  كنا ندّخِ

  من جديد، بفستانها خوفاً أن تفارقه 
ن مثل أي مدمن على الكوكايين،    كنا ندّخِ

ن ونشرب إذا فرحنا، إذا حزنا،    ندّخِ
  إذا استيقظنا في الصباح الباكر، 

  إذا نمنا، إذا حلمنا، إذا أفقنا من النوم في منتصف الليل، 
ن ونشرب إذا أحببنا، إذا بكينا، إذا تألمنا، إذا طبخنا، إذا  كنا ندّخِ

  ، إذا رأينا منظراً خالباً، شربنا، إذا أكلنا
ن ونشرب إذا سمعنا أغنية تحاكينا، إذا المست أيادينا  كنا ندّخِ
غصن شجرة زيتون، إذا استنشقنا هواء عليالً، إذا غنينا المواويل 

  والعتابا، 
ن ونشرب إذا مشينا، إذا جلسنا في تاكسي، إذا ناقشنا في  كنا ندّخِ

   والحياة، السياسة، إذا تكلمنا عن العالم وهللا
رنا  ن ونشرب إذا قرأنا قصة، إذا كتبنا خاطرة، إذا حضَّ كنا ندّخِ

  لالمتحان، إذا أنهينا االمتحان بنجاحٍ أو فشٍل، 
  إذا بكت السماء، إذا أشرقت الشمس،

  إذا فكرنا بمصروفنا الشهري، 
  إذا مات أحد معارفنا، 

  إذا اِعتُِقَل أحد األصدقاء، 
ن ونشرب إذا تخا   صمنا مع أحدهم، كنا ندّخِ

  إذا خطب أو تزوج أحدهم،
  إذا فارق أو انفصل أحدهم عمن يحب، 

ن ونشرب حين نركب في السرفيس جانب السائق،    كنا ندّخِ
  حين نصطاد السمك، حين نسبح، 

  حين نحضر مباراة كرة قدم، 

ن في االستراحة بين شوطين عندما نلعب كرة قدم ،    كنا ندّخِ
ن مع فنجان قه   وة الصباح، كنا ندّخِ

ام، في المرحاض،    في الحمَّ
ن ونشرب حتى إذا وقعنا  حتى عندما كنا ال نفعل أي شيء كنا ندّخِ

  في المرض، 
  عشقنا اللفافة، 

  كانت صديقتنا الوحيدة، 
د نسيان علبة الكبريت حتى نشعل السيجارة من مؤخرة  نتعمَّ

  السيجارة، 
ن ونشرب دون اِستخدام فرشاة ومعجون  األسنان، دون كنا ندّخِ

  زيارة الطبيب، دون ممارسة الرياضة، 
  كان كل شيء ُمخربَطاً وتافهاً في تلك األيام، 

لكننا لم نشعر بالخربطة واالضطراب والتفاهة ألنَّنا كنا نعيش في 
  رحمها، 

  كنا نجد في التدخين باباً آخر نلج منه إلى عوالٍم أخرى مختلفة، 
  حة على العالم، نشعر معها أن صدورنا سعيدة، منفت

كان يؤلمنا ما نسمعه عن أمراض اآلخرين بسبب تعاطيهم 
  للسيجارة، 

  لم نهتم لألمر حقيقة ألنّنا كنا مازلنا في ريعان شبابنا، 
كنا نشعر أحياناً، في ظل الضغوط النفسية التي عشناها، أنَّ 

  السيجارة هي الوحيدة القادرة على إخراجنا من مستنقعنا، 
حتى من آالم صدورنا التي كانت على وشك االنفجار على إنقاذنا 

  بفعل األزمات اِالجتماعية والمالية واإلنسانية والوطنية، 
كانت السيجارة بالنسبة لنا كسمكة الكهل سانتياغو في رواية الشيخ 

  والبحر ألرنست همينغواي، 
  كنا نغازلها في سهراتنا ونخاف أن نسحبها بعمٍق كي ال تنتهي، 

ل العجوز سمكته التي تبتعد عنه ويخاف أن يشدها كي ال كما يغاز
  ينقطع الحبل وتهرب منه، 

كنا في تلك األيام على استعداٍد لتدخين أوراق الشجر أوالعشب 
  الملفوف بالورق العادي، 

ن غالباً رْوث الحيوانات دون أن ندري   كنا ندّخِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  علي دريوسي
  سورية

إلى جبهات القتال ليرجعوا على شكل 
نعوش ملفوف األعالم وعويل ودموع 
أرمل ثكلى وأطفال يتامى ،دعائهم األول 
واألخير أن يعود ذويهم سالمين من هذا 
الجنون البشري الذي يأكل حتى أحالم 

تختصر صالح الحرب بوصف  .ارالصغ
وان  رائع يمكن أن يقرب مسافة الفجيعة،
في " الحرب ال يأتي منها سوى الويالت

الحرب يموت األطفال، يقتل الجنود، تهدم 
البيوت ،تنبت األرامل ،تنتظر الفتيات 
رجال يعودون بأرجل وأيدي مبتورة، 
األمهات يرضعن أوالدهن حليب الخوف 

ابر تنافس البيوت والحزن والجوع، المق
وتزاحمها في المسافة، األرض تعلن 
الحداد ففي الحرب ليس هناك منتصر 

   .51ص"
  

تمر األحداث بشكل دائري تبدأ بحرب 
والحياة البد لها أن تدور  ولتنتهي بحرب،

ربما تصاب السن البشر بخرس . معها
الفترة البولسية ) أيام الصمت(حيث 

طريق ميم األفواه حيث يكون الصمت تكو
السالمة الوحيد وحدها الجدران هي من 
تكفلت بسرد الحكاية ألنها ال تخشى 

الجدران تنصت وتعرف جميع "االعتقال 
الحكايات ،لكنها ال تخون وال تسرق 
األسرار والتشي بأهلها كما يظنون 

 حيث أفضت الكاتبة 11ص" ويتهمونها
على الصوامت روح الحكائية التي تحفظ 

 مطبق يخيم على األسرار في ظل صمت
الناس ولكن البد من صديق نسرد له 
الحكاية والجدران خير صديق برغم كما 

ولكن ) ان للجدران أذان تسمع(يقال 
جدران سوسن صالح كانت أمينة في حفظ 

ولكن هنالك أيضا خشية من . األسرار
نوع آخر تتمثل في الرحيل الذي له أسباب 

 البيوت أيضا تخاف خديعة العمر،"كثيرة 
تخاف أن يرحل أصحابها، فالموت هو 
الراوي الحقيقي لحكاية الجوع والغياب 

  44ص" التي ألفناها 
حاول الكاتبة أن توسع دائرة الرواية 
لتشمل العراق بكل عناوينه من خالل لعبة 

فهناك .فن األسماء التي اختارتها ألبطالها
عثمان، (تنوع فسيفسائي يمكن مالحظته 

كرار،  دالل،عادل، يوسف، دانيال، 
 صحيح – أنت من بغداد -" )رقية

اعتقدت انك من كركوك ،مالحمك !
ولعل تقسيم الرواية إلى . 60" شمالية جدا

عناوين فرعية يمكن أن يفتح باباً من متعة 
 أيام الصمت،أم موسى،(القراءة للمتلقي 

عصى سليمان، الحرب مرة أخرى، سرقة 
). الخ..الوقت، اإلخالص دليلنا للعودة 

حاولت صالح االتكاء على اإلرث الديني 
والتاريخي من اجل مقاربة ظروف 

عصى (التاريخ مع اليوم كما في 
   )موسى،أم موسى ، دجلة الحمراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مات أن تصف الحرب مأساة ال تنتهي ،وال يمكن للكل

أنها غصة . بشاعتها ،وهي تخطف كل شيء جميل في الحياة 
ربما تجد بعض المتنفس . وحرارة تحترق داخل الصدور 

للخروج على شكل شريط تلفزيوني يراجع تلك المأساة ،لم نجد 
خالله سوى الحزن والموت وفقدان األحبة في طاحونة الحرب 

) بيت بيوت( اية رو. التي تحتاج إلى مادة أولية لوقودها 
للكاتبة سوسن صالح الصدارة عن دار الورشة الثقافية للنشر 

 يمكن أن تصف على أنها روايات 2019والتوزيع بغداد 
الحرب برغم أنها لم تصور المعارك وأصوات المدافع وأزيز 
الرصاص وخنادق الجنود ،ولكنها في نفس الوقت عالجت 

ية على طبقة لم تشارك آثارها النفسية واالجتماعية واالقتصاد
  يساقون  ،بل كانت ترصد حركاتها في عيون أحبتها وهم فيها 

  

 
 

  عبد الكرمي إبراهيم
 العراق
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  إشكاليات التحديث الثقافي في فلسطين: الكتاب
  سعيد مضية : المؤلف

  
  يجيء هذا الكتاب في مكانه الصحيح وفي وقته

الصحيح لكي يميط اللثام عن األسباب الموضوعية التي 
وقفت حائًال دون تحقيق الحداثة بمعناها الحضاري العميق 

ن البلدان العربية؛ وال يكتفي في فلسطين وفي غيرها م
الكاتب الباحث سعيد مضية بذلك؛ بل إنه يجتهد في وضع 
المقترحات التي من شأن األخذ بها وتطبيقها أن يخرج 
بلداننا من دوامة المراوحة في الموقع نفسه، وأن يمكننا من 
اللحاق بركب الشعوب المتحضرة وتحقيق المستوى 

زدهار على األصعدة كلها المأمول من الرفعة والتقدم واال
بدًءا من الثقافة التي تحترم العقل وال يقتصر تأثيرها على 
النخبة المثقفة؛ وإنما تمتد لتصل إلى قاع المجتمع حيث 
الناُس المعنيون بالتغيير، وانتهاء بالسياسة المبنية على 
خطط وبرامج واعية بعيدًا من الليبرالية وأوهامها الزائفة، 

منّزه عن االحتكار؛ المكرس لتحقيق العدالة وباالقتصاد ال
  . االجتماعية وإلنصاف الطبقات المسحوقة في المجتمع

  
من أجل ذلك يعود الكاتب، 
باالعتماد على ثقافته الواسعة 
وعلى مراجع رصينة لعلماء 
اجتماع معروفين ودارسين 

ع األولى ــوقين؛ إلى المنابــموث
   الدينةـلكي يثبت كيف أن سماح

إلسالمي وما يتصف به من دعوة إلى العدالة، وإلى  ا
  االبتعاد عن اإلكراه في تبني المعتقدات؛ وغير ذلك من

الصفات الحميدة التي كانت وما زالت ماثلة في جوهر 
أبهى ــب الدين؛ والتي تجسدت في زمن الرسول دمحم 

 طمسها بفعل المصالح الخاصة لذوي  د جرىـــصورها؛ ق
اءوا بعد الرسول وربما بعد عهد الخلفاء النفوذ الذين ج

الراشدين إلى حدّ ما، واستلموا زمام األمور وتحكموا في 
وفي إدارة شؤون المجتمع، ليحلّوا في مكان  مصائر الناس

السماحة والعدل واالحترام والرحمة والتراحم سلوكيات 
مختلفة ورؤى واجتهادات ليست من صلب الدين وال من 

نما أملتها المصالح المصطرعة؛ فحوى الرسالة، وإ
ودعمتها أحاديث جرى انتحالها وإلصاقها زوًرا بالرسول 
وبرسالته؛ وجرى في الوقت نفسه إسكات كل صوت 
ينتصر للحقيقة وللحق ولمنهج الدين الصحيح، بل وصل 
األمر بأغلب الخلفاء والوالة الذين تعاقبوا على حكم 

لقمع وجّز الرقاب المسلمين وبالد اإلسالم إلى استخدام ا
  .لفرض السيادة والهيمنة والنفوذ

  
صحيح أنه على امتداد تلك العصور من تاريخ العرب 
والمسلمين التي امتدت حتى نهايات حكم العثمانيين، 
ظهرت حركات اجتماعية كانت ترى األمور بمنظار 
مخالف لما كان يفرضه أولو األمر من خلفاء وسالطين 

قمع والمالحقة أو عدم نضج ووالة؛ غير أن فداحة ال
الظروف التي ظهرت في رحمها هذه الحركات، وانفصالها 
عن القاعدة الشعبية التي لها مصلحة في التغيير، وعدم 
التصاقها بهذه القاعدة على نحو متين لهذا السبب أو ذاك؛ 

  .كان يعصف بها ويعزلها ويجعلها عاجزة عن االنتصار
  

 لهذه الحركات ووصمها ولعل الدعاية الرسمية المضادة
بالزندقة وبالخروج على تعاليم الدين كانت تعزلها عن 
الناس وتسهل أمر نبذها ومن ثم القضاء عليها قضاء 

   .مبرما
  

وفي الوقت الذي لم تجد فرقة المعتزلة التي اعتمدت العقل 
سبيًال للنظر في أمور الشريعة والفقه اإلسالميين وفي 

س فرًصا مواتية لالنتشار شؤون الحياة اليومية للنا
وللرسوخ في قلب المجتمع؛ كان الخلفاء ووالة األمر 
يمهدون السبيل أمام االتجاه السلفي المتناغم مع مصالح 
هؤالء الوالة، لكي يأخذ من الدين مظاهره السطحية أو 
على األصح يلصق بالدين بعض المظاهر والطقوس التي 

صي العقل وكل ما تعمق الجهل بالدين؛ ويعتمد النقل ويق
من شأنه تعزيز نزعة التفّكر العميق في شؤون الدنيا 

  .والدين
  

من هذا المنطلق؛ حوربت فرقة المعتزلة وتم الترويج 
لألشاعرة السلفيين؛ وحورب في الوقت نفسه ابن رشد الذي 
تركت فلسفته أثًرا واضًحا على الفلسفة األوروبية، 

لترحيب باألفكار وأحرقت كتبه بأمر من السلطان؛ وتم ا
السلفية ألبي حامد الغزالي الذي كان ضد الفلسفة؛ وكان من 
الداعين إلبعاد العواّم عنها، لإلبقاء على دين الفطرة في 
قلوبهم؛ وهو ما يعني الترويج للجهل الذي يحول بين الناس 

  .وبين الحقيقة بأجلى معانيها
  

المسلمين وتّم في الوقت نفسه التعتيم على إنجازات العلماء 
  في شتى صنوف العلم والمعرفة؛ تلك اإلنجازات التي بنت 

  .أوروبا على أساسها نهضتها العلمية والفكرية
  

ولذلك؛ وانطالقًا من هذا االبتعاد المقصود عن العلم 
والفلسفة؛ جرى الترويج للسلفية بما تمثله من إقصاء للعقل 

والفقه وللجدل وللمنطق؛ وظلت متسيّدة على أمور الشريعة 
والنظر في أحوال المجتمع والناس وصوًال إلى العصر 
الحديث الذي جرت فيه محاوالت لإلصالح الديني؛ ولفصل 
الدين عن الدولة وليس عن المجتمع، وإلعطاء فرصة 
للعلمانية لكي تأخذ مكانها في حركة النهضة العربية؛ هذه 
النهضة التي لم تصل إلى نهاياتها المأمولة بسبب نزعة 
التلفيق المصطنعة للمواءمة بين األصالة والمعاصرة؛ ما 
أوقع مشروع النهضة في مأزق؛ وما جعلها تقصر عن 

  .الوصول إلى أهدافها
  

وقد جاءت حركة االستعمار الغربي التي سيطرت على 
مقدرات شعوبنا منذ مطالع القرن العشرين؛ لتساعد مع 

اإلقطاعية الطبقات االجتماعية المهيمنة ذات السمات شبه 
شبه البورجوازية على إجهاض حركة النهضة العربية 
وتعميق مأزقها، ثم جاء قيام دولة االحتالل اإلسرائيلي في 

 على جزء من فلسطين؛ ومن ثم احتالل بقية 1948العام 
األراضي الفلسطينية مع أراٍض عربية أخرى في العام 

 لتكتمل دائرة الهيمنة والتسلط واحتجاز عوامل 1967
النهوض الفلسطيني والعربي، ووضع عراقيل جديدة أمام 
الحداثة التي ال بد منها لنفض غبار الجهل والتخلف 
وإقصاء العقل، واالستمرار في تغييب الدين الصحيح 
والعقالنية؛ والترويج للسلفية التي أنتجت عددًا من 
التنظيمات األصولية المتطرفة، وإشاعة نزعات العنف 

تمي إلى الوطن نفسه؛ والفصل التعسفي ورفض اآلخر المن
بين دعاة التغيير والجماهير العريضة التي لها مصلحة في 
التغيير؛ هذا الفصل الذي تتحمل قوى التغيير وبخاصة 
اليسارية منها قسًطا من المسؤولية عنه، وتتحمل القسط 
األوفر مواقع أجهزة اإلعالم الحديثة التي تستغلها القوى 

يض ضد هؤالء الذين يحملون مشروع المتسلطة للتحر
التغيير؛ وتسهم في الترويج لثقافة استهالكية مريضة تسعى 
إلى حرف الناس؛ وأجيال الشباب على وجه التحديد عن 
تلمس المشكالت التي تحاصرهم وتهدر كرامتهم وتحدّ من 

  .طموحهم ومن فرص العيش الكريم لهم
  

أخيًرا؛ يخلص الكاتب سعيد مضية إلى التطّرق للمناهج 
الدراسية التي تعتمد التلقين في المدارس والجامعات؛ 
ويحملها مسؤولية غير قليلة في خلق أجيال مستلبة فاقدة 
للقدرة على االبتكار؛ بعيدة عن إدراك واقعها الملموس 

   .وضرورة المشاركة في تغييره
  

 األساس تكمن في تغييب يخلص كذلك إلى أن المعضلة
ثقافة التغيير التي تعتمد العقل والمنطق والمجادلة وتستند 
إلى الفلسفة التي من شأنها ليس فقط إحالل الثقافة الصحيحة 
في قلب المجتمع؛ وإنما تغيير مناهج الدراسة في المدارس 
والجامعات؛ وإحداث حالة من التغيير الشامل في مختلف 

مع، لكي نكون أقدر على مجابهة مناحي الحياة والمجت
المشروع الصهيوني في فلسطين؛ وعلى التصدي للحلف 
الذي يجري تشكيله بين بعض الحكام العرب وحكام 
إسرائيل برعاية أمريكية، تحت شعار التصدي للخطر 
اإليراني المزعوم، وهو في حقيقته ال يهدف إال إلى تصفية 

المشروعة الثابتة القضية الفلسطينية وإلى التنكر للحقوق 
  .للشعب الفلسطيني في وطنه

  
هذا كتاب جدير بالقراءة؛ وال تغني هذه المقالة عن االطالع 

  على ما يتضمنه الكتاب من آراء واجتهادات

  
  حممود شقري

 فلسطني
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   -سعود السنعوسي-حمام الدار
   -بيروت-الدار العربية للعلوم ناشرون

   صفحة182
  
  إن ": "د السنعوسيسعو"كما يقول مؤلف الرواية

، بأن هذا االسم "عرزال بن أزرق"اختياره لشخصية 
، الذي "الينتمي إلى بيئة معينة، ألخرج من دائرة المكان

  .كان يحاصره في رواياته السابقة
  

إنها رواية ال تنتمي إلى دائرة الروايات الكالسيكية، 
انها رواية خارج . واشخاصها، والبيئة التي يعيشون فيها

يتنفس فيها الروائي ضمن احداث . ن والمكانالزما
متشابكة، معقدة، تتعلق ببعض مقوالت الوجود والعدم، مثل 

ً من "حمام الدار ال يغيب، وأفعى الدار ال تخون" ، مراقبا
  .غرفته المهلهلة للحمامات التي يراقبها من نافذته

  
الكهل في الجزء األول، " عرزال بن أزرق"وبطل الرواية 

ً من السماء، ومن البحر، ومن والده والذي ُول د مقموعا
ً من كل شيء حوله، . بشكل خاص وعاش حياته خائفا

ً الحمام الذي سيعود الى دياره، واالفعى التي ال  مراقبا
تخون، وبصقة بصيرة اليومية، وأمه المريضة طريحة 

انها نوع من الالادرية، والهوس بالمجهول، حول . الفراش
م في السماء الزرقاء التي تعني بالنسبة حياة الحمام وتحليقه

ولذلك تم تسمية الفصل األول، . اليه االمل والحب والمفقود
، تمييزا عن الفصل "نص لقيط"وهو العهد القديم، ب 

، والذي بطله "نص نسيب"الثاني، وهو رمز الحداثة ب 
وهو نفسه عرزال انما يتمتع بالحداثة " منوال بن عرزال"

  .والتطور
  

شف منوال عن أزماته النفسية الداخلية بما يتعلق حيث يك
بهجرة والده واخواته ألمه التي كان يشاركها احزانها، 

، التي تركته واخذت وليديهما، زينه "منيرة"وزوجته 
" اركض يا جبان" ورحال، والتي كانت تطارده بعبارتها 

" بصيرة"حين كان مشتاقاً، ومتلهفا ألوالده، وتموت 
 عودة الحمام زينه ورحال، واوالد فيروز وتنبؤاتها حول

والتي كان يراقبهم الى ان طاروا في السماء الزرقاء، 
العنزة الشاهقة البياض، بالرشاش الخطأ، " قطنة"وتوفيت 

وطارت الحمامات جميعهم، ولم يعودوا، واصبح يمكن 
لحية الدار ان تخون أصحاب الدار، والذي يسكن في الدار 

  لــل االب واألوالد، ورحيـــدار برحيــــالد ال ينتمي الى ــق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لن ": "الجميع، وبحيث يكتفي منوال بإنهاء الرواية بعبارة
وهي العبارة التي تعبر عن العودة الى ". تتم، الدرج السفلي

  .نقطة البداية وإعادة تكرير االحداث كما هي
  

مشاعل "هم والتفصيل الثاني الهام هو الرسوم التي زودت ب
الرواية وخاصة لوحة الرواية، والتي تقدم " الفيصل

عرزال، مقطوع االرجل، وبراسين متشابهين ربما يشير 
الثاني الى الالوعي الذي يتمتع به الكاتب، بلونه الرمادي 
المقيت، وامامه فنجان القهوة، والركوة التي قد تنقلب، 

را عن ومراقبين من الحمامة والتي راسها لن يختلف كثي
وهي بهذه اللوحة مع اللوحات الداخلية تعبر . راس عرزال

باإلضافة الى تسمية الرواية باالحجية . عن جوهر الرواية
  .بن األزرق، وهي احجية بحاجة الى حل

  
ً عادياً،  إن الرواية باألسلوب غير المعتاد، تقدم موضوعا

ابتة يتعلق بالفقدان، وجدلية الفقدان والثبوت، بين األفكار الث
حول عدم الرحيل، واألفكار المتطورة التي تشير الى 

لكن الرواية لم ترتق لتطرح . إمكانية الرحيل وعدم الرحيل
موضوعا على المستوى الفلسفي، ألن ذلك يتطلب 
معلومات كثيرة، والتطرح بالشكل النفسي المعقد كما ظهر 

  .في الرواية
  

يقدمه ان الرواية هاجس نفسي عند الروائي، أراد ان 
للشباب المثقف الذي أصبح يتابعه وخاصة بعد روايته 

، لكن هذا التقديم كان ينقصه الكثير "ساق البامبو"الجميلة 
من البراعة، رغم استخدامها في الكثير من الصور الجميلة 

فهي ليست رواية مقدمة . التي غطت صفحات الرواية
نتاج للعموم، انما للمثقف والذي يستطيع لدى قراءتها است

   الحالة الكهلة التي يعيشها الروائي
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 لعينك لذة  
  منذ ان عرفتها

  ...تذلني 
  وليس لي قدرة

  على ردها
  عليتصيح 

  تناديني
  وانا مازلت انا

  اخافها
  ال اقوى صغيرتي

  ان ابحر فيك
  ابعديها عني

  فقتلي ما كان ابدا
  اال منها.. اال

******  
  ...افضحيني 

  ال تخجلي مني
  افضحي غاليتي امري

  ودوسي
  على بقايا كبريائي
  ورجولتي الورقية

  فقد احترق
  تحت قدميك

  عمري
  بعثري ان شئتي
  تاريخي االسود

  يني بدربكاو بعثر
  كقصيدة لم تكتمل

  وال تنشغلي بي
  لحظة واحدة
  والتدوخي

  او تفكري

 

 

  مهند امحد حمسن
 العراق
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  في أحرج المراحل السياسية التي تمر بها البالد، وفي حال الترقب للحكماء من ابنائها

ليعبرون بها الي بر االمان، تهجم علينا هذه التفلتات االمنية الدامية من نشطاء عنقاء 
ين بالشابات القيمات الهوس الديني، تتحرش مسوخهم من األوادم الفواشل، ومن المجرم

وهن الالئي خرجن في شأن االنعتاق من القهر ! معتدين عليهن بالضرب والعنف الجسدي
  !وإسقاط قوانين الذل

  
ولقد وجد فلول االسالميين تربة خصبة إلشعال الفتنة وإحاكة الدسائس؛ فبدال من ان نسمع 

لشهر العظيم، انتصافا في هذا ا! بحسب زعمهم ) علماء اسالم(و ) كرجال دين(اصواتهم 
للمعتصمين في العراء، الصائمين تحت هجير الشمس وعلى رمضاء ميدان مكشوف، وان 
يسعوا لحقن الدماء ويكونوا وسطاء خير بالحكمة والموعظة الحسنة لحفظ البالد من 
الخراب والدمار، وحفظ االنفس التي حرم هللا قتلها، او حتي، على أضعف اإليمان، ان 

الدعاء لسالمة هذا البلد كدعائهم لفلسطين، او كخروجهم داعمين ومؤيدين لدولة يتوجهوا ب
 ) !! داعش(الخالفة االسالمية في العراق وسوريا 

  
وها هي مطالبهم الزائفة بتحكيم ! على عكس ذلك، نجدهم أشد الناس عداوة لهذا الشعب

حف علي أسنة رفع مصا"الشريعة االسالمية تأتي مهزلة رخيصة، عرف الشعب أنها 
".. يخادعون هللا، وهو خادعهم"وهكذا، ! أخري تمكن لإلسالم السياسي السلطوي" رماح

وبحمد هللا، خرجت مسيرتهم هزيلة تعلن، من حيث ال يشعرون، أن قيد الشعب قد انكسر، 
وهم بهم اليأبهون ، فلقد أشرقت شمس الوعي التي سوف تحرق نارها كهوف الظالم 

  . شعوذةوعباءات الدجل وال
  

لقد خبرنا نهج علماء السلطان، على طول المدى، فالشيخ عبد الحي وقومه من جحافل 
تجمعوا ! الهوس ينادون بدولة الشريعة وقوانينها وكأنها لم تكن قائمة طوال الثالثين عاما

لالستنكار علي اإلقصاء والخوف على ( يتنادون ) نصرة الشريعة والقانون(تحت دعوى 
 ) !مية والشريعةالدولة االسال

  
ال يستحون ال من هللا وال ! هؤالء المهووسين مات الحياء عندهم

فهم حين يتحدثون عن االقصاء، ليس في اذهانهم ! من الشعب
غير خوف القصاص من تجربة التمكين االسالمي، والتي 

الوطن ومن تبقي تم إقصائه بسببها تم تشريد السودانيين خارج 
 !الء الثوارالمعتصمينوعلي رأس القائمة هؤ

  
فحين أوصد النظام البائد ابواب الحياة امام الشعب ، فتحها علي أوسع االبواب لإلسالميين 

كانت المنح الدراسية، والتوظيف الوزاري، والتسهيالت ،والمشاريع ) شبابهم(و 
 .. االقتصادية واعداهم ليكونوا حكام ، وورثة لآلباء في السلطة والثروة

دولة القانون والمحاسبة، حتى قبل أن يستعلن قيامها ويقوى عودها، والخوف فالخوف من 
من تهم االرهاب التي تالحقهم دولياً، دفع بجماعات الهوس الديني إلى ان تصرخ مولولة 

 !كالذي مسه الشيطان، على مقتنياتها ومصايرها
  

ودعاية النظام وهم إعالم ! هؤالء الشيوخ هم اعداء هذا الشعب وال يريدون له الخير
النهم يجهلون ابسط حقائق ! وهم ليسوا علماء) علماء السلطان(السابق، يطربون بلقب 

وجهالً منهم ظنوا ان األلقاب  .الدين، واليعلمون ان غاية االسالم هي إشاعة السالم
ً مفكرين،  والدرجات العلمية الزائفة، التي تمسحوا باعتابها، قد تجعل منهم أناسا

فلقد ضلوا طريقهم لالستنارة فهم اليملكون حلول إلنسانية اليوم، ! وهيهات ..ومتحضرين 
واليقيمون للفكر وزناً، واليحترمون طاقات العقل البشري الخالقة، وال تعني لهم مطالب 

 ً  .الشباب المعتصمين بالحرية والعدالة والسالم شيئا
  

بل هم أعداء السودان، اذ عداوتهم له جعلتهم يخرسون عن قول الحق حين شوه االخوان 
المسلمين الشريعة، وحين انهار االقتصاد بالفساد وحين أفتوا لهم بفقه التحلل حتي يزينوا 

 . لهم سرقتهم ، بدل المطالبة بقطع أيدي السارقين 
  

البة ان يصبر الشعب علي المكروه، وكل الذي قدموه كحلول لألزمات كان مزيدا من المط
ووجهوا العباد والبالد ! ووسموا كل إخفاقات الحكومة بأنها سوءات الشعب وعيوب شبابه

طالما انه ! ان يكثروا من الدعاء برفع البالء وان ال يخرجوا علي الحاكم ولو كان ظالما
  !امام المسلمين في الدولة االسالمية

  
المهووسين المتمثلين في عبدالحي ودمحم الجزولي ان رموز الفتنة من المشايخ و

وعبدالكريم، لم ينهضوا اآلن غيرة علي الشريعة االسالمية كما يدعون وإنما لكل منهم 
، وبينهم " من أين لك هذا؟"اجندته الخاصة، ذلك أن بحوزة أي منهم ما يوجب مساءلة 

يا، ولقد شهدت الخرطوم ذلك الدعي الداعشي الداعم للخالفة االسالمية بالعراق وسور
األمة (مسيرات دمحم الجزولي براياتها وعمائمها السوداء، والمخاطبات التي يستصرخ فيها 

 !منادياً بتمديد الخالفة االسالمية إلى الخرطوم) االسالمية
  

اما الشيخ رئيس الرابطة الشرعية دمحم عبدالكريم فوهللا لن يرضي عن المتفاوضين في 
وفيها احزاب أعلن تكفير ! تغيير ولو اعلنوها شريعة فوق شريعةاعالن الحرية وال

بسبب ! وطالب باستتابته) السيد الصادق المهدي (الم يكفر هذا الدعي المهووس ! زعمائها
 ..اجتهاداته وآراءه بخصوص حقوق المرأة

  
وهكذا لن ترضيهم اال حكومة االخوان المسلمين، فيعيشون عليها وينتفعون من حمايتها 

لتآمر علي هذا الوطن، والذي نامل أن ينجح المتفاوضون في إعالن الحرية والتغيير، ل
وتجمع المهنيين ان يصلو بهذا البلد األصيل شعبه الي بر األمان، وتفويت الفرصة علي 

  . المغرضين
  

فلقد تساقط فتية مضرجين بدمائهم ! وما موقف المجلس العسكري بأفضل حاالً من هؤالء 
 عن حمي االعتصام، وأرداهم رصاص الغدر قتلي علي مرمي ومسمع وهم يزودون

! قوات الجيش ،والشرطة، والدعم السريع، وقوات األمن وحرس الحدود، والبحرية 
! ولسانهم يقول فلنتجمع وليشهدونا كحماة لهم ثم ننسحب، وليتفرق دمهم بين القّوات

 ! وتضيع المحاسبة
  

جهات مندسة تريد إجهاض الثورة وتتربص ولقد ذكر المجلس العسكري ان هناك 
وفِي ! اذن أنتم علي علم بهم ولم تفعلوا شيئا لحماية وحفظ أرواح هؤالء الشباب! بالثورة

 !ذات الحين تعلنون عن حرصكم علي حماية السفراء واألجانب 
  

أيها المجلس العسكري انتم مسئولين مسئولية مباشرة عن دماء هؤالء الشهداء، ومن 
 حفظ وسالمة وحماية المعتصمين، و محاسبة القتلة الذين أراقوا دمائهم الطاهرة، واجبكم

التي شهدتها أمهاتهم وآبائهم والثوار، بل وجميع العالم قد تابعها مباشرة في األعالم 
  .وقنوات التواصل االجتماعي

 
كد لمن يحتاجون التأكيد ان دماء هؤالء الشهداء لن يتفرق بين العسكر ؤون

  ووسينوالمه

فتية لن يتفرق 
دمهم بين 
المهووسين 

  !والعسكر

 
 بثينة تروس

  السودان
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  ان الكتب السماوية تختلف عن كل ماسواها من كتب وضعها البشر وذلك الن االنسان

مهما بلغ من النبوغ ومهما وصلت اليه عبقريته فسوف اليتجاوز في كتابته حدود الماضى 
والحاضر واذا كتب عن المستقبل فانما يكتب عن امانيه وآماله التي يحتمل أن تتحقق كما 

  .تمل العكس على السواءيح
  

اما الكتب السماوية فإن كال منها يشتمل على الماضي والحاضر والمستقبل الذي البد وأن 
  :يتحقق واليك بعض التفصيل

يحدِّث كل كتاب سماوي أمته عن ماضي الشعوب التي سبقتها فيقص عليهم من : الماضي
ائهم ويلقي باضواء بياناته على تاريخ تلك الشعوب ليبين فيه ماحدث منهم مع رسلهم وانبي

المكافأة والخير الذي احاط باالمم التي استجابت لدعوة الرسول وامتثلت لتعاليمه كما يسرد 
اسماء ماحدث للشعوب التي عنت واعرضت عن امر ربها وماحاق بهم من عذاب جزاء 

وع في عساها تصون افراد االمة من الوق-اعراضهم وهذا القصص التاريخي هدفه العبرة
  !نفس تلك االخطاء، أو نظائرها

  
يحدد كل كتاب ألمته معالم حاضرها في تشريع واضح محكم ويتناول كل : الحاضر

 االمر بالمعروف والتحلي بمكارم االخالق باختصار القول -تشريع سماوي جانبين احدهما
ذه حيث الداعي لتعدادها فهي مذكورة في كل كتاب سماوي وهذه هي وحدة االديان وه

هي الحلقة المتينة والعروة الوثقى التي تربط بين جميع االديان حيث التتغير في اي دين 
  .سماوي

  
نسبة  :والجانب االخر هو مايحيط بعديد من الشئون االخرى ومنها على سبيل المثال

الزكاة مواقيت الصالة واتجاهاتها مواعيد الصوم توزيع الميراث وبقية المعامالت التي 
  .الفرادترتبط با

  
وبما ان حتمية تطور البشرية تقتضي ضرورة تغيير هذا الجانب الن البشرية ليست جامدة 
على اوضاع ثابته ولن تكون، فالبد من نهضات سماوية متتالية متوالية ترتفع بمستويات 
االمم على مر االحقاب حتى تتجه بالشعوب أخيرا إلى مداخل الهدف األعلى للخليقة وهو 

ية ببلوغها مراتب الكمال االنساني العديدة الدرجات ولن يتحقق الرقي في وحدة البشر
االرض ومن عليها بل البد من ماء السماء ومن وراء هذه الحتمية ومن جّراء هذه 
الضرورة التي البد منها حدثت الزلزلة لكل قوم جاءهم نبأ جديد يتجه بهم نحو مايكفل لهم 

  . عن مستويات الوحشية والحيوانيةالمزيد من الرقي والترابط والترفع
  

الذي يجمع بين شعوب االرض قاطبة حيث يبين ) النبأ العظيم(فما بالك لو تجلت اضواء
 هذا احد المداخل للهدف االعلى، ويكفي العاقل المنصف ان يتأمل  لهم ماهم فيه يختلفون؟

قل لو ). (ف االعلىالهد(في اآليتين التاليتين ويتعمق في ادراك مما اشرنا اليه نحو ذلك
كلمات ربي ولو جئنا ) تنتهي( البحر قبل ان تنفذ) انتهى(كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ

  .109 الكهف) بمثله مددا

ولو ان مافي االرض من شجره اقالم والبحر يمده من بعده سبعة ابحر مانفذت كلمات (
ل بان ظهور نبأ جديد بين قوم فنقو، )27 نعمان -اي ماانتهت كلمات هللا ورساالته - )هللا

التقتصر آثاره على اهتزاز كيان االمة بمجموعات افرادها عندما يفاجئها ذلك الظهور 
السماوي الذي يأخذ من افئدتهم مأخذه ثم يستمر الماء في نزوله حتى يتم التطهر فتتبلور 

 حولها من الدعوه في تجلياتها وتستتب االمور بعد ذلك تنظر االفراد والجماعات فيما
ديانات اخرى ورساالت تشتمل في مجموع تشريعاتها على توجيهات تختلف عما بين 
يديها من تشريع اصبحت تعتز به وتتمسك بتفاصيله فيعتري االفراد والجماعات موج اخر 
شديد االضطراب حيث تظن كل أمة ان كتابها وحده هو الصواب ويستقر في اعتقادهم أن 

  .الت قد اعتراها لون من االنحراف بعيد المدىكل مادونه من كتب ورسا
  

ومن هذا االعتقاد لدى كل أمة أنشأت االختالفات أعقبتها التعصبات التي أثمرت النفور 
داء سواء كانت والكراهية والبغضاء وتمخضت تلك الثمار عن ألوان من الحقد والع

  .مستترة أو عالنية،
  

تمام والعناية بالبحث الراشد في روية واتزان ولقد تبين لنا أن الحاضر هو األجدر بااله
  .حيث ينير لنا وجهتنا نحو مستقبل مشرق بالتقارب والمحبة

  
هناك نقطة على جانب كبير من االهمية وهي أن اآليات التي تتناول بيان التشريع 
السماوي بجانبيه وهي واضحة التوجيه محكمة التعبير عما نحدده من تخطيط وليست بها 

 كناية او استعارات مجازية ألن آيات التشريع هي التي ترسم بوضوح اساليب غموض أو
حياة األفراد بما يتعلق بارتباطهم ببعضهم كما توضح لهم صراطهم المستقيم الذي يسلك 

  .بهم إلى رضوان هللا وهو هدف االهداف ومنتهى الغاية القصوى
  

لغيب المستور فال تتفق معرفته من الذي البد وان يتحقق بما أن المستقبل هو ا: المستقبل
الجهر والعالنية في وضوح إال أن كل كتاب سماوي قد تحدث عنه مشيراً إلى هدفين 

  :وهما
 إما منعمة في قرب هللا -لقاء الفرد با بعد الوفاة وهو انطالق الروح إلى عالم خلودها

ر هو لقاء األمة با والهدف اآلخ . ورضوانه أو معذبة بحرمانها من ذلك الهناء المقيم
  .وذلك بظهور أحد المظاهر االلهية والمتعددة اإلشراق مما النهاية له

  
والهدف الثاني نلخصه في ، اكثر االضواء روعة: الهدف االول هو موضوع حديثنا التالي

أن كل رسول قد اشار في اسلوب مجازي إلى ظهور من سوف يأتي من بعده سواء كان 
سيتم في نفس المنطقة التي بدأت فيها دعوته أو يكون ظهور القادم هذا الظهور القادم 

سوف تشرق انواره من آفاق بقعة آخرى من بقاع االرض، وعالوة على أن احداث 
المستقبل التتفق معرفتها مع الجهر والعالنية طبيعة الحال فإنه إذا فرضنا أن 

أل فيها شمس من يأتي بعده قد أعلن الزمان والمكان اللذين سوف تتأل) الحالي(الرسول
  :لترتب على ذلك امور عديدة منها

  
أمة (ودعوتهم ليست بالباقية وانهم) مؤقت( ان افراد االمة سيعلمون ان كتابهم :اوال

وهذا مالم تكن ترتضيه العقول القديمة بمفاهيمها الغابرة والمغربه ورغم أن ) وسطا
 عقلية من كانوا منذ مائة عام فقط إال اننا عصرنا هذا يمتاز بالتفتح العقلي الذي التدانيه

  .محاطون بمن ظلت عقولهم جامدة على ماكان عليه قوم العصور الجاهلية
  

 ان افراد مابين الظهورين سوف يكونون على علم بأنهم :ثانيا
لن يعاصروا زمن ذلك القادم ألن مابين اي رسالتين مئات 

ً لتسرب الفتور في  نفوسهم ويعمل على السنين فيكون هذا داعيا
االسراف في انحدارهم أكثر فيما مضى عليه من ضرورة 
دخول االنحرافات والتقاليد التي يبتدعها من يظنون أنفسهم أكثر 
معرفة من الباقين وهؤالء المبتدعين هم الذين اطلقنا عليهم 

وهو السبب األول للنكسة التي ) اصحاب الجهل األول( عبارة
  انتعتري األمة في أي زم

  
 ان االفراد الذين سوف يكونون من المعاصرين لذلك الظهور السماوي سيكون كل :ثالثا

ً في اقبال الجميع   جزافاً  منهم على بينة من المكان والزمان فتكون درايتهم الكاملة سببا

 

  
  احلمامصى راندا

 مصر
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دون أن تتحقق عمليات الفرز واالنتقاء واالختيار التي تحدثنا كثيرا عنها وضروريتها 
هل يستوى الذين يعلمون والذين اليعلمون ( كل ظهور واليتحقق آيته الكبرىومالزمتها ل

  . 9الزمر )انما يتذكر اولوا االلباب
فكيف يكون غيبا ) الغيب( من البديهي ان اليصبح الغيب اذا اعلن مما يعتبر من :رابعا

   حينذاك؟
  

ذلك القالب من وبناء على هذا البد وأن تكون االشارات عن أحداث المستقبل مغلفة في 
الكتابة وتلك الصياغة الرقيقة في التشبيه واالستعارة فتكون آيات السماء التي تومئ إلى 
المستقبل إيماءة المنبئ باالمر في قالب المتنبئ به مستترة المعاني كأنها الحوريات الحسان 

ن مكنون في خيام االلفاظ الظاهرة تلمح حبور عينها تلميحاً الولي االلباب الذين يلمحو
اشاراتها الخفية اولئك الذين عرفوا قدر اعمارهم النفيسة وقيمة مالديهم من أوقات الفراغ 
فعرفوا جانباً منها اليستهان به في التعمق إلدراك مايعود على عقولهم وارواحهم بالكسب 
فداوموا على المزيد من اكتساب المعرفة والروح بما يالزمها من مشاعر والعقل بما 

  .ن الذاكرة واالدراكيخصه م
  

كل هذه الجوانب المعنوية من الخالدين والذين صاروا من العارفين لقيمة حياتهم قد 
  .اصبحوا من الباحثين عن الخلود ومايتعلق به ويدور في افالك مراميه

  
ً لهذه النقطة الدقيقة نأتي بمثال واحد يناسب المقام الذي نحن نصدده من حتمية  وختاما

الخليقة بأسرها حيث أشارت احدى نبوءات اشعيا إلي يوم يسكن فيه الذئب تحقق مستقبل 
مع الخروف ويأكل األسد تبنا مع البقر ويمد الطفل يده في جحر الثعبان فاليصيبه 

  8-6:11 اشعيا االصحاح(باذى
  

ويقرأ رجل العلم هذه التعبيرات وعقله يدرك أن هذه االمور لن تتحقق علميا فاذا هو سأل 
ن اياهم عن كيفية تحقق هذه العبارات وماهي الفائدة التي تعود على االنسان من واحد م

وراء كل هذا؟ قذفه بالمروق واإللحاد النه يشك في أن هذه االمور البد وان تتم كما هي 
بنصها حتى لقد أوحت تأكيداتهم هذه الى بعض الرسامين فصوروا تلك المناظر العجيبة 

ترحاب في منازل المساكين من الضحايا الذين تجمدت على لوحاتهم وانتشرت بكل 
 ً   .عقولهم واذهانهم على التمسك بااللفاظ نصاً حرفيا

  
هل مسكن االنسان أوال مع اخيه االنسان في سالم ووئام دون أن يغتاله بمالم تصل  :ونقول

رس اليه وحشية الحيوان حتى يتوقع المتشبثون بأذيال الدين أن يتحقق مسكن الذئب المفت
  مع الحمالن الوديعة؟

  
ان هذه النبوءة هي اشارة رمزية إلى ذلك اليوم الذي يتحقق فيه معيشة ذئاب البشر مع 
الودعاء وتسكن البغضاء في نفوس الشعوب المتعادية المتحاربة فتهدأ بينهم نزعة 

  .الوحشية ويسكنون إلى جوار بعضهم في تقارب ويتبادلون التعامل في محبة واخاء
  

نا في هذا االتجاه المستتر قوله تعالى في بقية تلميحاته البديعة ذات الشفافية الرقيقة ويؤيد
الن االرض تمتلئ من معرفة الرب كما ( لذوي البصائر التي تخترق رقائق الغالالت

 من االصحاح الثاني 14 واذا قارنت هذا مع ماتنبأ به حبقوق في االية .)تغطي المياه البحر
  .) تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحران االرض( :وجدت

  
وفي خطراتها وهي تهدي قلوب العقالء من الظامئين إلى معرفة الرب وامجاده التي 

استقبل الصباح بوجهك عند شروق اية النور تشعر -أفاض علينا بها اكثر االضواء روعه
ية تغمرك في اجمل من بنشوة الحياة تدب في كل جارحة منك بينما اشعة ضيائها البه

انك بهذا  :المتعة وتبعث دبيب البشر ينساب خالل دقائق مشاعرك كأنما يهمس في اعماقك
الحضور في مولد يوم جديد وكأنما هذا الفيض الذي يسري بجوارحك هو معنى من الخلق 
وفي كل شروق ترى لوحة رائعة من لوحات الخالق يتبارى الفنانون في االقتباس من 

يستلهمون، وفي لمحة بارقة من لمحات الفكر يتبادر الى العقل سؤال هل يمكن وحيها و
لروائع ضياء االشراق ان تتفجر من صفحات الورق فتلك ايات المبدع االول وهذه ايات 
من صنع االنسان ولقد قلنا ان ابتكارات االنسان هي معنى من الخلق فاذا تم اللقاء بين 

 هي معنى من الخلق لم يكن لمراتب االنسان االخرى إال الذي هو معنى من الخلق وبالتي
بظروفها تتعاون على أن تخشع وتبارك هذا اللقاء حتى لكأن الطبيعة بأسرها والحياة 

   الجمع بينهما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ادث سير في اول ايام العيد عنوان أثار   مقتل سيدة وأطفالها الخمسة في ح

. موجة سخط عارمة احتجاجا على القيادة المتهورة لسائقي السيارات العمومية 
إال أن الفاجعة كانت أكبر حين تم تسليط الضوء على التفاصيل الحياتية لهذه 
االسرة مظهرة اعتيادها القسري على التنقل في السكن بفعل اعتراض 

والذي يبدو أنه وضع كشرط . جاورتهم بدون معيل ذكر المتساكنين على م
اآلراء التي رصدت على شبكة التواصل االجتماعي .اساس لقبولهم اجتماعيا 

بينت مدى امتعاض الشارع من سلوك الزوج الغيرمسؤول تجاه أسرته التي 
هجرها وذهب لينشئ أخرى علما أن االنتقال المتكرر حدث بفعل عدم التقبل 

حدث للحماية القانونية التي . لألسر وحيدة الوالدية تحت رعاية امرأة االجتماعي 
تعفي الزوج من مترتبات ترك االسرة بال معيل في مجتمعات تعاني النساء فيه 

وهو ما تؤكده نتائج مسح القوى العاملة في فلسطين . من ارتفاع نسبة البطالة 
 خالل الربع االول من عام التي أشارت الى تدني مشاركة االناث مقارنة بالذكور

ووصلت % 71.6في حين أنها شكلت بين الذكور % 19.4 فقد بلغت 2016
مقابل % 42.8نسبة البطالة بين اإلناث المشاركات في القوى العاملة إلى 

  .بين الذكور % 22.3
  

اذا كانت ظاهرة النساء المعيالت لألسر تتحمل جزءا ال بأس به في انتاج الفقر 
  . يمكن أن نقف مكتوفي األيدي أمام القوانين الجائرة بحقهن المدقع فكيف

  
وكالعادة في القضايا الكبرى نتفاعل لفظيا ومشاعريا . وانتهت القصة بعد ذلك 

مدعين اننا من صفوة البشرية التي تذرف الدموع في القضايا االنسانية مربتين 
  .على كتف الزوايا االخالقية التي نطمئن اننا قد اشبعناها

  
هي قصة الكثير من النساء في مجتمعاتنا الخاضعة للتأثر المشاعري اللحظي 

  .وسكونها دون محاولة التفكير بايجاد الحلول حتى ال تتكرر المأساة
  

المبادرة الوحيدة التي حظيت بالترحيب هي تصوير السيارات العمومي اثناء 
لشرطة علما ان ارتكاب المخالفات والتفاعل االيجابي معها من قبل اجهزة ا

جهود مشكورة اال .الحادث كما تبين الحقا لم يكن بفعل القيادة المتهورة للسائق 
ان المشكلة الحقيقية التي كشف عنها الحادث واوجع ضمائرنا كما ادعينا كانت 

القضية الحقيقية كانت تتعلق بالمعاناة . اكبر بكثير من اعتقادنا وطرق حلنا 
  . ب تخلي المعيل والمجتمع عنهاالكارثية لهذه االسرة بسب

  
الطالق دائما وارد في العالقات الزوجية حتى وان بنيت على حب وتفاهم منذ 

  .البداية
  

الكثير من الدراسات النفسية اوضحت ان االطفال السر تعرضت لالنفصال اكثر 
طبعا هي دراسات غربية . صحة نفسية من االطفال في ظل االسر المنهارة 

بمعنى انهم في ظل . ها تكفل حقوق المرأة والطفل بعد الطالقالتشريعات في
ظروف تكفل لهم العيش الكريم بأمان في حين ان الطالق لدينا كارثة حقيقية 

ويبدو أن الفرج الحقيقي لهذه االسرة .تمنى بها المرأة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا 
فهل عجزنا  .العلى في ظل هذه االوضاع المبشرة باألسوأ كان مجاورة الرفيق ا

عن تقديم حلول للنساء في نفس الوضعية حتى يكون الموت هو خالصهن الوحيد 
     من المعاناة

 

 

  عدوية السواملة
 فلسطني
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 فرقة العاشقين الفلسطينية الشهيرة على ..  في بيروتكان ذلك في مسرح األونيسكو

 :المسرح، وأغنية تتألأل في زوايا القلب والذاكرة
 ]…[يموت البغي والطغيان ويحيا شعبنا ”

 “جمع األسرى جمع بمعسكر أنصار
 

كانت المرة األولى التي أشهد فيها حفًال مباشًرا . في تلك الليلة، عدت جذلة إلى المنزل
ة، وأستمع إلى أغاٍن وأناشيد لطالما هدهدت أيام طفولتي، وكان تُبَّث من إذاعة لفرقة ثوري

 .على الراديو، من فلسطين“ صوت القدس”
*** 

+ جمع األسرى ”. جلست طويًال أمام شاشة جهازي، حاولت أن أستذكر كلمات األغنية
 .ير، كانت تلك كلمات البحث مع صديقي غوغل، ووجدت الكثير الكث“معسكر أنصار

 -تسجيل لألسرى في سجن النقب(أول ما وجدته كان كلمات بصوت معتقلين فلسطينيين 
 ).أغاني وطنية

 
 .وبدأت جولتي

 
 جمع األسرى جمع في معسكر أنصار”

 والشمس لما بتطلع بتواعد الثوار
  

 حبستوا جسم البطل ما حبستوش الروح
 روحه بحجم الجبل تحمل عنا الجروح

 
 سمة ويا حنينإلليلي هبت نسمة يا ن

 قولوا عني ألمي على العهود أمين
 

 شمس الحرية فينا مين يحبس الشموس
 والفجر بينادينا شو رح تعمل النفوس

 
 سجن العدو ما يقدر يحجب عنا االوطان

 “إحنا لفلسطين معبر حنا فدا األوطان

 
حنظلة ناجي ”: من الفيديوهات على يوتيوب إلى الصور على غوغل، وكان أبرزها

كما أهدي سالمي إلى : لي، إلى جانبه معتقل وراء األسالك الشائكة للمعتقل، ويقولالع
 .“طمنوني عنكم.. أنا بخير.. جميع المعتقلين في السجون العربية

 
تجّولت فيها .. “معتقل أنصار”اعتقدت أنني وجدت ضالتي، صفحة على الفايسبوك باسم 

غير أّن قلبي لم  ..ّل صورة وكّل فيديوشاهدت ك.. قرأت كل منشور وكّل تعليق.. طويًال 
ال بد لي من أن أزور معتقل أنصار، أن أقف في ذلك المكان، وأن يروي لي كل . يرتِو بعد
 .ما شهده

  
بدأت بجمع المعلومات عن المعتقل، منها ما وجدته على ويكيبيديا، على الرغم من كونه 

رفت أن قوات االحتالل أقامته ع. مصدًرا غير موثوق، ومنها ما وجدته في أماكن أخرى
  ،1982يونيو من العام /  حزيران6بعد شهر تقريبًا من احتاللها جنوب لبنان، الذي بدأ في 

  
يوليو من العام ذاته على أرض كانت منظمة التحرير الفلسطينية /  تموز14وافتتحته في 

سطينيون لفترة وجيزة، ثم قد أنشأت عليها مطاًرا أثناء الحرب األهلية اللبنانية، استعمله الفل
جاء اإلسرائيليون واستعملوه مطاًرا لوجستيًا أثناء االجتياح، وحولوه إلى معسكر أقاموا 

 .فيه المعتقل الشهير في تلك الفترة
 

في المرحلة األولى من االجتياح اإلسرائيلي، كانت األعداد الكبرى من المعتقلين هي ممن 
يلية من المخيمات الفلسطينية في لبنان، الذين لم يتمكَّنوا من الهرب اعتقلتهم القوات اإلسرائ

إلى أماكن أخرى، وكان عددهم بضعة آالف، بينهم بضعة مئات من اللبنانيين الذين 
 .اعتُقلوا في ظروف مختلفة

 
وبعد أن أجبرت المقاومة اللبنانية القوات اإلسرائيلية على االنسحاب من بيروت والجبل 

/  أبريل4زهراني وصور والبقاع الغربي، اكتمل األمر بإقفال معتقل أنصار في وصيدا وال
 .1985نيسان 

 
من ضمن ما وجدته، أننا ال نستطيع أن نتكلَّم عن معتقل أنصار من دون أن نستذكر ما 

، 1983أغسطس من العام /  آب8، وهي عملية تمت في “عملية الفرار الكبير”يُسّمى 
عملية فرار من المعتقل على رأس “ ثائر“ الدنف الملقب بـحين قاد المعتقل عاطف

 معتقًال، ونجحوا بالفرار على الرغم من الحراسة المشددة ومالحقة 30مجموعة تضم 
 .مالالت وطائرات العدو الصهيوني لهم بعد اكتشاف فرارهم

 
ي يمتدّ تقوم على حفر نفق تراب] عاطف الدنف[وكانت خّطة الفرار التي خطَّط لها وقادها 

وقد قام عشرون معتقًال بالتناوب على حفر . من إحدى الخيام داخل المعتقل إلى خارجه
 متًرا، وعمقه متران ونصف المتر، على الّرغم من 27النفق الذي امتدّ طوله إلى 

الصعوبات التي واجهها المعتقلون أثناء حفر النفق، ومنها انقطاع األوكسجين ووجود 
 .“نفق الحرية”قد ُسّمي النفق الحقًا حجارة وصخور صلبة، و

 
بمجرد أن ذكرت اسم عاطف الدّنف، برزت صورة أخرى في 

لم ينقلب كوكب . على النجوم“ الصرماية”أفق الخيال، تعلو فيها 
كل ما في األمر، أنه، في أحد األيام، . األرض، ال وال السماء

ل المعتق(علّق المحقق الصهيوني في معتقل أنصار، الشهيد 
: عاطف الدنف، مرفوًعا على السلم بالمقلوب، وصاح به) آنذاك

 ،“مبسوط يا مخرب؟”
 

 .“مبسوط كتير، ألنو صرمايتي فوق نجومك”: وكان لوقع رد فعله الصاعقة
 

لماذا معتقل أنصار؟ ألنه شغفني ثورة، ال بد لي من الذهاب إلى هناك، ألعرف سبب ذلك 
  . اللهب الذي اشتعل في قلبي فجأة

  
لم يعد هناك ما يُذّكر ”: دأت أسأل المحيطين من أقارب وأصدقاء، وكان الجواب مفاجئًاب

  .“ُهِدم منذ زمن بعيد.. بالمعتقل

 

  
  غىن مونس

 لبنان
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صدمني ذلك، أنا التي أؤمن بأنه ال بد لنا من أن نخلد ذاكرة شعبنا بأدّق تفاصيلها، أصابني 
ن يُجدَر به حفظ الذاكرة حّل المنتزه مكان المعتقل، والمكان الذي كا. غضب وإحباط شديد

مت على أن أحيي تلك الصورة في رأسي لن يستطيعوا أن . تالشى وغاب، غير أنني صمَّ
 .يمحوا المعتقل من ذاكرتي كجنوبية، مهما كلّف األمر

 
وجدت ما يروي غليلي، كان كتابًا حملني على ! قررت أن أبحث أكثر، وكانت المفاجأة

 .ارجناحيه، وسافر بي إلى معتقل أنص
 
، كتاب لألستاذ المع الحر، وهو أديب لبناني عاملي، وثّق بأحرفه “مهاجر إلى أنصار”

أنصار .. أنصار ليس نزهة”أبشع الصور التي تعرض لها المعتقلون آنذاك، يقول فيه إّن 
وحده أّرخ المرحلة الراهنة، ولسوف يؤرخ مراحل قادمة، ولسوف يمتد دافعًا لذلك الحلم 

 .“الجميل
 

أنصار الذي كتبته، لم أضّخم أحداثه، ولم أضف عليها بعًضا من ”:  المع الحريقول
خياالتي، ولم أختلق حكايات ال أساس لها وال وجود، ذلك ألن واقعنا غني ببطوالت 

كتبت أنصاري، موافقًا ألنصاركم، لكنه ال  .حقيقية، وال يحتاج تجميًال أو زخرفة أو تلفيقًا
ع أحد ادعاءها، ذلك ألّن لكل أسير قصة، لكل خيمة تاريًخا، يدعي الشمولية، وال يستطي

 .لكل زنزانة مسلسًال، ولكل معسكر حياة حافلة ومختلفة
 

 .“أنتم وأنا، وذلك االنصهار الذي يعانق الموج كلما هبت ريح“ مهاجر من أنصار”في 
 

  :إلى قسمين“ مهاجر إلى أنصار”يقسم المع الحر كتابه 
/  لغاية األسبوع األول من أيار1982يونيو / ترة الممتدة من حزيرانيتحدّث عن الف :األول
من معلومات ”على ما ورده “ في كتابة هذه المرحلة”، ويقول إنه اعتمد 1983مايو 

  .“تداولها األسرى يوميًا كبراهين ساطعة على همجية الحضارة الصهيونية الزائفة
 لغاية يوم تبادل 1983أبريل / واخر نيسانفترة اعتقالي الممتدة من أ”يتحدَّث عن  :الثاني

 24الواقع فيه “ إسرائيل”األسرى العظيم بين منظمة التحرير الفلسطينية، والدولة المسماة 
 .″1983نوفمبر / تشرين الثاني

 
رغم سطوة الجنود، ورغم شعورهم ”وجدت في أنصار، العربي الذي أحّب، ذلك الذي، 

الجنود [ويخافونها، كان أحدهم ] شجاعته[يدًا بالنصر، إال أنهم كانوا يعرفون ج
أنا مجنون أكثر من .. شوفوا”: يحاول أن يرعب المعتقلين بقوله] اإلسرائيليون

، كانوا يعرفون جيدًا، أّن حياة الّشرفاء ال تساوي أكثر من موقف واحد …“العربي
 .“جريء

 
 معسكًرا، مساحة عشرون”ورأيت المعتقل بعين قلبي، تجسَّد في مخيلتي معتقل فيه 

األسالك تحيط . المعسكر الواحد ألف وخمسمئة متر مربع، وفيه ثالث عشرة خيمة
بالمعسكر من كل جانب، بين المعسكر وأخيه، طريق ترابية لمرور الدبابات والمالالت 
والمجنزرات على اختالفها، وعلى علو أمتار معدودة برج للمراقبة، وأنت قابع داخل 

 .“يع نطقًا أو حراًكااألسوار، ال تستط
 

 .“افترش األسرى الحجارة، التحفوا الهواء”في أنصار، 
سالسل، سميناها قالئد من جمان، ألنها الدليل الوحيد ”في أنصار، كان في أيدي األسرى 

على استمرار شموخ الصنوبر وسط ذلك العري الفاضح، وألنها الطريق الوحيد إلى تلك 
 .““الوطن”القصيدة التي اسمها 

 
  :في أنصار، صّور المع الحر بأحرفه حياة المعتقل

 
كيف يعيشون؟ كيف ينّظمون أمورهم؟ ماذا .. “أنصار”آالف األسرى في جزيرة اسمها ”

  يفعلون؟ كيف يقضون أوقاتهم؟
 
، تذّكر دائًما، أنت أسير، ممنوع أن تقرأ، أن تحفظ، أن تصلّي، “األوامر تنفّذ بحذافيرها”

ن تنام، أن تأكل، أن تضحك، أن تتسّلق كل الجدران، لتبتلع أن تسهر، أن تشرب، أ
 .“األسوار، وتمشي خلف جنازة قبطان الموت

 .“ماذا ترجو إذًا؟. أنت أسير، وإسرائيل عدوة”

في أنصار، يوميات القهر الطويلة المجّسدة في كل التفاصيل والحيثيات، حيث على األسير 
 : وأثناء النوم عليه االلتزام بالممنوعات التاليةالنوم عند الساعة الخامسة والنصف مساء،

 .عدم الحركة وعدم محاولة رفع الرأس
 .عدم مغادرة الخيمة ألي سبب كان

 .عدم الذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة
 .عدم التحدث إلى الزمالء

 .عدم تذوق أي طعم للراحة، سوى راحة النوم اإللزامي
 .“يل حريصة جدًا على صحتناالسهر ال يفيد، يضر بالصحة، وإسرائ”
 

في أنصار، يخاطبك صوت، ال تعلم من أين يأتي، غير أنّك تدرك أنه يحاول أن يثبط 
لكنك في األسر، ال تستطيع ممارسة الطقوس، ال تستطيع مقابلة هللا، وال ”: عزيمتك

ي فقط السوط هو الحاكم الوحيد، ف. تستطيع تأدية الفرائض، ال شيخ، ال جامع، وال مصلى
الجوع ”، وفي أنصار، “أنصار، حيث العصا لمن عصى” .“هذه الحضارة المتمّكنة

عصا، القمع عصا، األسالك عصا، التذكار عصا، القراءة عصا، الفرح عصا، النوم 
عصا، العد الصباحي عصا، الزنزانات عصا، الكهرباء عصا، النوم فوق الحصى عصا، 

، غير أنَّ لسان حال األسرى “وضاع عصاالبرد عصا، الهاجرة عصا، والثورة على األ
: ، لكنّك تردّ على ذلك الصوت“في كّل األحوال هناك عصا”: هو لسان حال كّل حر

سنثور، سنغيّر، سنطالب، سنقرع الجرس، سندق الباب، سنقتحم السور، سنعربش فوق ”
 .“ظالل القمر، وليكن العناق طويًال أيتها العصا

 
. ات واألخوات االطمئنان على أبنائهّن وإخوانهّن وأزواجهنّ تظاهرة نسائية، أرادت األمه

 .“يا دمحم، يا حسين، يا علي، يا عمر ، هل تسمعني؟”: في أنصار، صراخهن يتصاعد
أخبره أن .. هل تعرفه.. ابني الوحيد محمود”: إحداهن شاهدت أسيًرا فوق خيمة، قالت له

محموووود، أنا ”: صرخ بصوت أعلى، وت“هل صحته جيدة.. أريد التحدّث معه.. أمك هنا
 .…“أمك، تعال

 
  الكل سمع نداء، كلّنا محمود، أين أمهاتنا؟

 
صعّد العدو قمعه بغتة، هجم على النساء، أطلق النار إرهابًا، ألقى القنابل المسيلة للدموع، 

هّب أنصار كلّه، صرخ . أخيًرا، لم يستطع محمود صمتًا. ومحمود لم يسمع صوت أمه
هجم على البوابات، زعزع األسالك، لم يخف . “هللا أكبر، هللا أكبر ”:بملء فيه

 .رصاصهم، وصراخ الّنسوة يتصاعد
 

أطلق الجنود الّرصاص، أصيب بعض األسرى، انهمرت الدماء غزيرة، وعال الصوت 
أصيب أحدنا في يمينه، فراشقهم في . رشقنا حجارة، أصابتهم، فكثّفوا نيرانهم”. “هللا أكبر”

راشقهم في جبينه ولم يسلّم، راشقهم في صدره، ولم يسلّم، راشقهم في .  ولم يسلّميسراه،
الذي لم ير أمه ولم يحدّثها، كما اشتهت “ محمود”كان هذا األسير . أسنانه، ولم يسلم

انتفاضة على طريق البعث، طريق الكرامة، وطريق ”يومها، شهد المعتقل  .…“واشتهى
يزوج أبناؤها تماثيل الحرية زواًجا غريب ”كانت انتفاضة ، و“المروءة العربية الشامخة

 .“الوجه والقلب واليد واللّسان
 

 عن التحدي الذي ال يتوقف… ختام الشريط
 صفحة، يروي ويُصور 355ُصَور أنصار ال تنتهي، وكتاب المع الحر، المكّون من 

 المعاناة، في المعاناة هي”وهو يجسد كنه معتقل أنصار في قوله إن … الكثير الكثير
أنصار، أو في بيروت، أو في أي مكان آخر، وأنصار ليس حلًما، أنصار واقع عشناه، 

 .“لنجّسده بقية عمرنا اآلخر
والرماد الذي تحول … شريان الدم األحمر، عصب الحب الذي أبى أن ينكسر… أنصار”

 .“جمًرا، قبل هدوء العاصفة
 
 إلى جامعة – رغم أنفهم –، لكنَّه تحول أنصار، أراده الغزاة مقبرة لكل المناضلين”

ثورية، خّرجت من أرضها الصلبة أشرس المناضلين، المساهمين في والدة أول نقطة 
 .“مضيئة في تاريخنا المظلم

 
، في رأيه، غير أنه لن يكمل قصة معتقل أنصار، وغيره من “أنصار قصة لم تكتمل”

    “م جبروت المحتلسوى الذين يتحدّون بأجساده”المعتقالت والسجون، 



  
43 – The Writer | Issue No 26 :: June  2019 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كبيراً في تطوير مجال الذكاء الصناعى ً الذى يهدف إلى ) artificial intelligence(تعتبر كندا من الدول التي تحرز حاليا تقدما
ر وطريقة حركتهم؛ ويحدث هذا من خالل البحوث التي تجرى تطبيقات في شكل آالت لها المقدرة على محاكات القدرات الذهنية للبش

وهذه خواطر سريعة . في المراكز البحثية والجامعات وأهمها جامعة ألبرتا في مدينة أدمنتون عاصمة مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط
الذكاء الصناعى التي تجرى وموجزة أدى تواردها قراءة الكاتب لمادة خبرية جاءت في الصحف المحلية بكندا حول وضع ابحاث 

  .بالبالد
  

جاء في المادة االخبرية أن كندا تشهد نشاطا مكثفا لشركات رائدة تجرى أبحاثا في مجال تنمية الذكاء الصناعى ويدعم هذا النشاط 
لك الشركات من  مليون دوالر كندى، هذا باإلضافة للعون المقدم لت200الحكومة الكندية التي رصدت لإلنفاق عليه ميزانية تبلغ 

  ). seed funding(مؤسسات وبنوك كبرى المقدر بماليين الدوالرات في شكل تمويل تأسيسى 
  

إن كندا أصبحت “ ):Canadian Institute for Advanced Research(ويقول كبير الخبراء بالمركز الكندى لالبحاث المتقدمة 
فكندا رائدة في مجال أبحاث الذكاء . من مختلف الدول الصناعية) technopreneurs(قبلة لرواد العمل في مجال التكنولوجيا 

، وتعريز التعلم )machine learning(الصناعى وتمتعت بالصدارة فيه خالل الثالثين عاما الماضية، وبالتحديد في جانب تعلم اآللة 
ب أشخاص بمواهب نادرة في مجال وقد تمكن المركز من تدري). Learning Reinforcement(الخاص بتكنولوجيا المعلومات 

  . انتهى”. تطوير الذكاء الصناعى في المدن الكندية الكبرى التي تشمل تورنتو ومونتريال وأدمنتن
  

فالهدف من هذه األبحاث . لكن أبحاث تنمية الذكاء الصناعى ال تعطى مؤشرا الزدهار فائق في حقل اإلكتشافات التكنولوجية بشكل عام
في الدول ) marketable products(، في مضمار ما يتعلق بالمنتجات الصناعية القابلة للتداول التجاري ينحصر، لمدى بعيد

والربح والتملك الخاص، على عكس ما يعتقد البعض، هي أكبر معوقات تنمية العلوم ) patents(فبراءات االختراع . الرأسمالية
وكمثال، .  الخاصة بسلع يمكنها منافسة منتجاتها ووضعها على الرفpatentsوالتكنولوجيا؛ فتجد بعض الشركات الكبرى تشترى ال 

ما ظلت تفعله شركات النفط إلعاقة تطوير منتجات بديلة الستخدام النفط؛ فهذه الشركات عطلت، بكل األساليب، لفترة طويلة تطوير 
ه في مجال البحث عن عقاقير مضادة للسرطان فإن وكمثال آخر فإن). التي تعتمد على البطارية الكهربائية(المركبات الكهربائية 

شركات االدوية الكبرى تحجم عن تمويل أبحاث جادة فى هذا المجال تجريها كبرى الجامعات ومراكز األبحاث األخرى في الدول 
أمام شركات وبالتالي ضآلة الفرص ) unpatentable(والسبب أن هذه األدوية ليست قابلة للحصول على براءة اختراع . الكبرى

  .األدوية حصد األرباح الفاحشة
  

والشيء الذى يفسر التكالب المذكور على الذكاء الصناعى هو إستخدامه في نطاق اإلنتاج الصناعى إلحالل العمالة التي تشكل تكلفتها 
اح، ما أدى إلى هروبه الى المرتفعة السبب األساس في تدهور اإلنتاج الصناعى في البلدان الرأسمالية، نتيجة إلنخفاض معدل األرب

فالذكاء الصناعى الذى يمكن ان يؤدى لطفرات كبيرة في صناعة الروبوت وإستخدامه في العمليات . الدول الطرفية واالستثمار فيها
  . اإلنتاجية قد يقود إلى استغناء المؤسسات الصناعية عن ماليين األيدى العاملة

  
جيا وتحيزها في هذا المجال لما يدعم مصالحها وتقوية نظامها تتضح في الصرف على األبحاث وانتقائية الرأسمالية في تطبيق التكنولو

منها لألبحاث % 11 بليون دوالر، يذهب 700وجدير بالذكر أن اإلنفاق السنوى العسكرى في الدول الغربية يقدر بأكثر من . العسكرية
ً بالرأسمالية التي هي ) militarisation(فالعسكرة . التكنولوجية المتعلقة بالتصنيع الحربي نظاما ) بالضرورة(ترتبط إرتباطاً عضويا

  ).global system(عالميا 
  

التي انتجها النظام الراسمالي، الذى يتصدر اليوم قائمة التراتبية لتسلسل وتعاقب التشكيالت ) العبقرية(وهكذا فالحضارة الصناعية 
يعرقل ) تفرضها القوانين الموضوعية لعمل الراسمالية( من المعوقات المادية والثقافية االقتصادية، ينوء تحت عبء ثقيل-االجتماعية

ففي مجال العلوم الطبيعية وعلم المناخ والتكنولوجيا هناك . تقدمها لألمام لما فيه خير البشرية) irreversible(بشكل غير قابل للنقض 
 في المختبرات العلمية التي - لألسباب السابقة -البشرى، محبوسة نتائجها أبحاث ودراسات علمية، تمثل أرقى ما توصل إليه العقل 

ونفض الغبار عن ملفات تلك البحوث، الذى يمهد الطريق لتقويتها وتكثيفها وتعميمها، رهين . جرت فيها في الدول الصناعية الكبرى
وفى هذا الصدد، فحتى . من يملك مفاتيح القرار السياسىبالتغيير الجذري الذى يحقق نقيض الرأسمالية في مسألة السيادة السياسية و

من اإلقطاعية إلى نظام (إجتماعية من حقبة تاريخية ألخرى -ظهور الرأسمالية لم يكن لحظة تكنولوجية إذا صح التعبير، بل نقلة سياسية
 الالزمة التي أدت إلى الثورة التكنولوجية وفى واقع األمر فإن هذا التحول كان الرافعة والمقدمة). العمل المأجور واإلنتاج السلعى

الهائلة في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر في فترة الثورة الصناعية؛ وتواصلت هذه االنهضة التكنولوجية إلى أن 
  اصطدمت بالمعوقات المار ذكرها

 

 

  
  حممود حممد ياسني

 السودان
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 وعقله نير بأفكار أحالم اليقظة، وقائع ألناس .  ضئيلة بحجم هيكله الصغيركنت صغيرا، طفل يتدحرج في الحياة، أحالمه

يراها في الواقع والمسلسالت واألفالم المصرية، فيجد لها حيزا يشبع بها رغباته المجهضة تحت غطاء الفراش، كم مرة كانت 
ولم تكن تدرك أنني . تحت الغطاءلكنها لم تكن تعرف، أي صور جميلة كنت أنسجها " ما مزياش تغطي راسك"أمي تؤنبني 

أصنع منها ما أحب أن أكون عليه،  فكان . كي أتمكن من أحالمي جيدا، يجب وضعها بين كماشة الخيال فأروضها كما أريد
الغطاء المكور تحت الرأس، هو الحاجز الحقيقي الذي يعزلني عن الواقع، حتى ال يتسلل إلي فيكدر صفو الصور واألصوات 

  .منسوجة تحتهواألحداث ال
  

، حيز كبير "حي الحسني"، وهي طفلة تدرس معي في نفس القسم، وإبنة لرجل أمن تقطن بحي راق يدعى "م .خديجة"كان ل 
طريقي من بيتي الى المدرسة قصير، لكنني كنت أطيله باستدارة كبيرة حتى . بل كانت كل االحداث ترسم ألجلها. في أحالمي

خرج معية طفلة أخرى تقطن بجوارها، فأمشي خلفها أتبعها من بعيد، لم تؤت لي الفرصة لخجلي أمر من أمام بيتها، فأراها ت
عندما كانت تتكلم مع . بالحديث إليها، فقط كانت رؤيتها في القسم أو من بعيد تكفي ألصنع لها بطولة أخرى في أحالم اليقظة

كلمها منذ اليوم، مع أنني لم أتحدث إليها مطلقا بشكل مسهب، طفل آخر، أشعر بحيف في حقي، وقد أنعتها بالخائنة، وأصر أال أ
  . سوى تلك العبارات القصيرة حول أقالم الحبر والدفاتر

  
يرافقها إلى بيتها " حمص كامون"و " جبان"يالصق ظلها أينما ذهبت، يشتري لها " بركوش حاتم"  ضئيل الحجم كان طفال

 المدرسة رأيته يجالسها بجوار بيتها، عندما مررت بجوارهما، قال شيئا لم أسمعه ذات يوم وبعد دوام. ثم يعرج الى طريق بيته
صفعته بكفي، ثم ركلته على " وهللا ما هضرت عليك: "قال.." تتسبني"جيدا، لم يكن يعنيني، لكنني عدت إليه وصرخت فيه 

عدت الى البيت وجال مما قد يحدث . ، تركتهما وأطلقت سقاي للريح"ماما.. ماما"بطنه، وسقط أرضا، سمعت خديجة تصرخ 
كيف وال وأبوها . غدا، لم أنم تلك الليلة، لم تزرني أحالمي الجميلة، كانت هواجس السجن تخيم علّي، والندم يمسكني من خناقي

في الغد لم أذهب الى المدرسة، لعبت دور الطفل المتمارض، عندما . رجل أمن، رغم أنني اعتديت على حاتم وليس عليها
دت في اليوم الموالي، لم أقف في طابور المطعم المدرسي لتناول الفطور، كنت أجلس بعيدا أرقبها من بعيد، وأرقب حاتم ع

  . الذي كان معيتها
  

ولجت الى القسم وهي ترمقني . وحرمت من وجبة الصباح. اطمأن قلبي الصغير. فتنفست الصعداء. لم يكن معها رجل األمن
لم تكن تعلم قاتلتي أن الغيرة هي . ما حاتم فقد تكور على نفسه ومنح ذاته المتوجسة مسافة بعيدة عنيبنظرات غاضبة وخائفة، أ

وأن . ذلك الحب الطفولي البريء الذي كنت أرسمه وأشكله كل ليلة في منامي هو المذنب وليس أنا. من دفعتني لفعل ذلك
رقع من الركبتين، وشعري الذي طال حتى حجب األذنين، أكياس البالستيك التي تعبر عن احتياجي وعوزي، وسروالي الم

والمطعم المدرسي، الفاصل بين طبقتين اجتماعيتين؛ من يقفون فيه بطابور طويل من أجل بضع ثمرات وخبز وحساء هي 
ورغم . ةالطبقة المسحوقة، ومن يتجاوزونه مباشرة الى قاعة الدرس هي تلك الطبقة اللعينة المسيجة بسياج سميك بيني وخديج

ذلك كتبت لها رسالة قصيرة، ورميتها على دفترها، رسالة بخط رديء وكلمات بسيطة وقد تكون فيها أخطاء إمالئية، فماذا 
ا دخل معلم الفرنسية، فعلت معذبتي؟ سحقت براءتي، حطمت كبريائي، مزقت هذا الطفل الصغير ابن القاع االجتماعي، عندم

  ". شوف اشنو كتب ليا"منحته له 
  

لم أنهض من مكاني، تقدم نحوي " أجي الحرايمي"امسك المعلم الورقة قرأها بصوت عال، قهقه الفصل، ثم نادى علي 
ضربني على راحتي عدة . ، منحته يدي"أرى يديك"وجذبني من شعر ناضري نحو الصبورة، ثم أحضر  عصا خشبية 

أفرك يدي بمؤخرتي وأمنحها له، كان الدمع ضربات، كنت أصرخ، وأتلوى كغصن طري على نفسه، بعد كل ضربة كنت 
وباشرت الدرس وأنا في عالم .. ثم عدت الى مقعدي. مشرفا على األهداب، كنت محتاجا للبكاء، وكان كبرياء الموقف يمنعني

ضعت لكنني انتقمت منها شر انتقام عندما عدت الى البيت وو.. وكيف سأنتقم من أبنة رجل أمن.. عالم االنتقام منها.. آخر
انتقمت من حاتم، انتقمت من ... روحي..رأسي تحت الغطاء، وأطلقت ألحالم اليقظة فعل ما تريد لعلها تطفئ لهيب الروح

ولم أستطع االنتقام من انتمائي الطبقي عنما تبزغ الشمس .. انتقمت من الذين ضحكوا على موقفي.. المعلم، انتقمت من خديجة
  عني الغطاءفي الصباح فيرفع 

  

 

  
  هشام موكادور

 املغرب
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االمرأة التي صرخت 

 ونخروا رأسنا في "اهوامعتصم"
كتب التاريخ بقصتها، أي منبر 
من منابر التواصل االجتماعي 
 استخدمت لتوصل صراخها؟

  ألننا نصرخ 
  ونستغيث بكل شي 

  وبكل اللغات 
 لكن المجيب

 

 
  نوال شق

 سورية
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