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يف احملاولةكاءشركونوا 
 البدیل مشروع ثقافي أكادیمي لبناني وعربي أسسھ مجموعة من المثقفین والمبدعین اللبنانیین والعرب

.المقیمین في أوروبا، أمریكا الشمالیة، والوالیات المتحدة األمریكیة

فده بصوت الجدل الحیوي، تقصد البدیل إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراھن، محاولة منھا بر
الفكري، بل وحتى السیاسي في زمن –المفضي إلى السویة الثقافیة، والمحفز إلى مزید من التالحم بین الثقافي 

أصبحت التحدیات الثقافیة أقرب إلى الزلزلة منھا إلى األخذ بالتي ھي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات 
وائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباھھ، والجاھل المتثاقف والمثقفین قد تبدلت وأصبحت رھن سیادة الط

.  في زمن الفایسبوك یشترى ویباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجھزة والسفارات والغرف السوداء

إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المھاجر والمنافي، یجب أن ینھض، وثقافتنا ینبغي أن تتطور 
فكل إبداع ھو كوة حریة، وكل فعل ھو . البد أن نواجھ الراھن ونستعجل أوان نضجھ الطالع بالظفروتتوطد، و

.انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني ھو زمن آت

تمر حیوات، بید أن حیاة ممتلئة ھي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحریة، وللبدیل فیھا سویعة، لو عانقت 
.قت یمر دون بشاراتھأقالمكم واحتضانكم لھا، وال و

:یعمل فریق البدیل وأصدقاؤھا بشكل تطوعي من أجل
 توثیق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القدیم والموروث، وتقدیمھ إلى

المجتمعات الغیر عربیة بالوسائل االكادیمیة، عبر محاضرات ثقافیة، وترجمة 
العربي، ومن خالل تنظیم معارض فنیة دراسات عن الثقافة والفن والتاریخ اللبناني و

.وأمسیات موسیقیة مع موسیقیین أكادیمیین غربیین
تاب والشعراء والمبدعین اللبنانیین لكیشجع ویتبنى فریق البدیل أعمال ا

والعرب، أو المتحدرون من أصول عربیة، ویتم نشر إبداعاتھم في مجلة البدیل التي 
یة والفرنسیة، كما یتم التعریف بتلك األعمال تصدر بثالث لغات، العربیة واالنكلیز

.واالبداعات للجمھور العربي والغربي سواء في األوطان األم أو المھاجر
من البدیل بحریة الفكر والتعبیر، وتعتبرھما ركیزة أساسیة لبناء المجتمع ؤت

.نونالدیمقراطي اللبناني والعربي، الغیر طائفي، والذي یسوده العدل والمساواة والقا
 تعمل البدیل مع المثقفین والمبدعین التقدمیین االوروبیین والعرب في التبشیر

بالتوازي مع مقاومة التطبیع السیاسي واالقتصادي مع في الشرق بضرورة السالم 
دولة إسرائیل، لیس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنھ ال یمكن أن 

رار بسیاسة االعتقاالت الجماعیة، ومصادرة یكون ھنالك سالم في ظل االستم
األراضي، واالعتداءات العسكریة التي ال تنتھي من قبل إسرائیل على وطننا لبنان 

. والدول العربیة المجاورة
وكذلك تكالیف ،یغطي فریق المجلة تكالیف إصدار النسخة الورقیة المطبوعة

سسات ثقافیة وإنسانیة الموقع االلكتروني من خالل نشر بعض االعالنات لمر
التكلفة الحقیقیة ھي في الجھد المبذول من قبل الفریق الصدراھا، وتربویة، إنما 

.وتبرعات الكتاب والمبدعین بانتاجھم الفكري
یعمل فریق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي
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برقية عاجلة

نصارولیم.د

 وكان في تلك الكورة رعاة متبدین، یحرسون حراسات اللیل على رعیتھم، وإذا مالك الرب
ال تخافوا فھذا أنا .. وقف بھم، ومجد الرب أضاء حولھم، فخافوا خوفا عظیما، فقال لھم المالك

. المسیح الربّأبشركم بفرح عظیم یكون لكل الشعب، إنھ ولد لكم الیوم في مدینة داود مخلص ھو 
).8-11: 2لوقا –الكتاب المقدس (

. قاطع ومباشر منذ اإلستھالل، منحاز وفریق في النزاع قبل أن یفتح عینیھ، ھذا المسیح الكادح
عناء إبالغ الحاكم والبیك ُوألنھ كذلك، أرسل عمدا لیعلم الرعاة عن قدومھ دون أن یكلف نفسھ

.ووجھاء الحارة
.

كشف أوراقھ سلفا لیقطع الطریق على أي تسویة أو والدة حیادیة تقید حركاتھ وتلزمھ . ا في التحدي، اختار المزودإمعان
. بالمواقف الرسمیة والدبلوماسیة

.وھا قد وصلت... أما أنتم فما زلتم تنتظرون. ولد لكم، لكم تحدیدا وتخصیصا، فاآلخرون عندھم آلھة كفایة
.وخافوا فعال...ت حتى یخافوا ھمال تخافوا، جئ

.ّأمر ھیرودس، فھرب إلى مصر الجئا سیاسیا وھو بعد مقمط" اذبحوا األطفال
...عاد، لكنھ لم یصبر طویال

في الثانیة عشرة من عمره ضبطوه یعلم ویجادل في مجامع الیھود، ثم اختفت آثاره لیظھر فجأة في سن الرشد مدشنا أوسع 
.حریضیةحملة ت

َالصدوقیون، الفریسیون، الصیارفة، باعة الحمام، : اختار اثني عشر كادحا مثلھ، وبدأت المشاغبة ومن كل نوع وضد الكل
..لم یوفر أحدا... البكوات، االقطاعیون

إىل
الرفيق يسوع
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..مخالفات یومیة، تجاوزات على الشریعة وأنظمة الدولة تعد بالمئات

..اشرھمع...ال یعاشرون الخطاة
..عمل حتى تعب...ال یعملون یوم السبت

...غفر...ال یغفرون الخطایا
..لم یغتسل...یغتسلون كالمصاب بالجرب قبل األكل

..جلس في الصف األخیر...یجلسون في المتكآت األولى
...ضجوا منھ، لم یكترث

استمر في لعب الشوط حتى النھایة
األصابعسیاسة عض

.وصرخوا أوال...

یفسد : "تھمتان..أحالوه على المحكمة بجرم سیاسي
لوقا "/ إنھ یھیج الشعب: "، أما الثانیة2:23لوقا " / األمة

5:23.

:سألھ بیالطس
...أنت قلت، ثم أضرب عن الكالم: أنت ملك الیھود ؟ فأجابھ-

...أحرجھم فأخرجھم
..صاحوا..لبھاص.. اصلبھ 

...صلبوه، فقام في الیوم الثالث

ّكلم مریم : وفي اللحظة األولى لقیامتھ ارتكب مخالفة جدیدة
وحین ھموا بإلقاء القبض علیھ . المجدلیة أشھر الخاطئات

.ثانیة، كان قد صعد إلى السماء
صعد متأكدا أنھ حرض كثیرا، حرض جیدا، وزرع القنابل 

.مختلف األحجامالموقوتة ب

أیھا السید

كالعادة ستأتي في الموعد وتجدنا أعددنا لك كل 
المزود، ھدایا المجوس، وأخبار الفترة التي تغیبت ...شيء

... خاللھا
...اطمئن، فلن تبذل جھودا متعبة ھذه المرة، فالشعب مھیج سلفا، وقد أفسدنا الناس حسب وصایاك

...وتعالأحضر بندقیتك 

فقد بطلت ، وسیذبحونك ھذه المرة عند حواجزھمفدائيحاول استبدال ھویتك بھویة أخرى، فال تنسى أنك أول شیوعي وأول 
..عادة الصلب 

من أقصد بھم؟

.مال وسترى عجباعندما تصل أطلعك على األمر، فقد ھیأت لك ملفا كا... القصة طویلة یا معلم، ولن أشغل بالك بھا منذ اآلن

..أسرع أیھا الرفیق األسمر
...، فقد اشتقنا إلیكلجلیلأسرع یا ابن ا

...اشتقنا إلى خطاباتك الجماھیریة وعجائبك المفاجأة
أسرع حتى نحتفل معا بالنصر

یا معلمي
.یا قائد الثورة
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 ّإن بنیة العالقات االجتماعیة في العالم العربي تستنزف جمیع السبل نحو التحرر من ّ
ّالموروثات ذات الصبغة الدینیة والتي تقصي أي اجتھاد فكري یسمح بالخروج من دائرة  ّ ّ ّ ّ

ّالتواكل إلى رحاب العمل الفعلي والواقعي والتقلیص ولو بنسبة ضئیلة  ّمن الھوة التي ّ ّ
ّتفصل بین المنظومة البالیة والمھیمنة وبین الخارطة االجتماعیة التي تستوجب وعیا  ّ
ّبالصراع الحضاري والتنافس من أجل احتواء جمیع أسس القیم الكونیة من ناحیة والقطع  ّ ّ
ّمع كل ما من شأنھ تعطیل نسق التمدن والحراك الفكري من ناحیة أخرى والذي یستوجب  ّ ّ

ّدوره آلیات تنمي الوعي الجمعي بھدف الخالص من الفكر الخرافي الغالب على أدق ب ّ
ّتصرفاتھ وتھیئتھ من أجل استیعاب جوھر الدولة المدنیة الحدیثة بما تعكسھ من تطور  ّ

...یشمل جمیع مفاصلھا
ّفالعقل معطى أساسي للتخلص ال من الثوابت فقط بل  ّ ّ

ّاة وتفعیل النشاط الدؤوب في كغذاء متكامل لصیرورة الحی ّ
ّجمیع المجاالت االجتماعیة والتكنولوجیة والعلمیة لمواكبة  ّ ّّ

ّتغیرات الزمن ومتطلباتھ ّ ّوھو الذي نمیز بھ اإلنسان كجوھر . ّ ّ
ّممتد في االنفعاالت والنشاط یمكنھ ضرورة من تجاوز  ّ
ّالعقلیات والتراكمات التي تستنسخ الجھالة والقیام بمراجعات ّ

. ّجدیة

ّإال انھ من المفارقات أن نرنو إلى ما ینمي التحرر من تصلب  ّ ّ
ّالمورثات التي تقصي السؤال ثم نجد بترا للنشاط ّ ّ الفكري ّ

ّوتربصا بكل ما من شأنھ أن یخلصنا من دائرة التخبط في  ّ ّ ّ
ّنفس األخطاء بما في ذلك تولید العقلیات المحنطة ّ..

ّد من التساؤالت منھا ما الذي یجعل اإلنسان یقبل بتعطیل أسمى وھنا یمكن طرح العدی
ّوھل أنھ واع بھذا التعطیل.. میزة فیھ وھو العقل وإذا كان واعیا بذلك فلماذا یسھل .. ّ

ّاوف المستمرة والتي تنمي فیھ بــّإخضاعھ لثقافة األلم التي تجعلھ سجینا للمخ ّ داع ــدل اإلبــّ

ّجلیاتھا شخصا متواكال ورتیبا من جھة وشخصا وانعكاس ثقافة الحیاة وت
عنیفا وھمجیا من جھة أخرى ؟

ّفي المقام األول نلحظ توغل السلطة الفقھیة في أدق مكامن االنفعاالت  ّ ّ ّ ّ
ّالفردیة وتأصیلھا بطریقة تتحول أنموذجا یحتذى بھ في جمیع تصرفات  ّ ّ

ّالفرد حتى تلك التي تتمیز بالخصوصیة لدرجة اال ّ ّفتخار أن اإلنسان لھ ّ
ّقواعد حیاتیة منظمة یتبعھا من لحظة والدتھ إلى لحظة مماتھ إذ ھناك . ّّ

ّقناعة راسخة أن ما ینظمھ الفقھاء ونظموه من قبل ھو ما یجب االقتداء بھ  ّ ّ
ّمما یحدث تشویشا في الوعي الجمعي أن كل ما یختلف عنھم ال یتطابق  ّ ّ

ّاإلسالم یجب التصدي لھ وعدم ّمع الشریعة وھو بمثابة خطر على 
ّالسماح بالخوض في المسائل التي تتعلق بالدین ككل أو المساس منھ أو  ّ ّ ّ ّ

ّوالحجة في ذلك أن من سبقوھم سطروا كل شيء وال . ّحتى االستفسار فیھ ّ ّ
ّیجوز النبش في التاریخ حتى لو كانت ھناك أحداث جلیة تحفز اإلنسان  ّّ ّ ّ

ّیمارس حقھ الطبیعي لیفكرالواعي على أن یسأل أو أن ّ ّفالسلطة الفقھیة . ّ
تقصي أي فكر ینبني على المراجعة لما في ذلك من مخافة اھتزاز 

ّالقناعات الجمعیة التي أصلتھا ھذه السلطة شیئا فشیئا لحد القداسة ّ ّ ّ...

حنان بن عريبية
تونس

العقل
بني اخلوف
والدين
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ّإن الخلل في تحول التفكیر إلى منبع للرھ ّ ّ بة والخوف یدخل في إطار ّ
ّتمظھرات الھیمنة التي ال تھدف فقط للحفاظ على الثوابت بل أساسا  ّ

ّللحفاظ على السیطرة الفعلیة على وعي اإلنسان وسجنھ في بوتقة الجمود ّ .
ّفالخوف كإحساس طبیعي یتم استغاللھ لینقلب إلى آلیة قمعیة ممنھجة 

ّسواء عن طریق الترھیب أو الترویج لثقاف ّة األلم التي نخرت المجتمعات ّ
ّوبقطع النظر عن المآرب المرجوة والمعلوم فحواھا . ّالعربیة منذ عقود ّ

ّبقراءة عكسیة نستخلص أن ھناك عقال یفكر ویدبر من أجل ترویض  ّ ّ ّ
ّالوعي الجمعي لیبقى وفیا وبمحض إرادتھ للثوابت ونحو الال تحرر ّ ّ...

ّیمكن طرح بعض التفاسیر التي ّأعتقد أنھا ستفسر على األقل بعض ّ ّ
ّأسباب نكسة العقل ككل ویمكن التدرج في ھذه األسباب لمعرفة خبایا 
رضوخ الفرد إلى عدم إعمال عقلھ وھذا لن یكون سلیم المنحى إال 

ّبعرض الثالث عقول المتجاورة في اإلنسان الیوم والتي تتلخص في ّ ّ :
عقل إنسان الكھف-
ّالدیني/ّسحريالعقل ال-
والعقل العلمي-

بدایة إنسان الكھف غرائزي یسعى أساسا إلى البحث عن سبل توفیر 
ّحاجیاتھ وال یتطلب منھ تفكیرا بمعنى الفكر الذي یبحث في ماھیة الكون  ّّ
ّوالخلق على األقل في بدایاتھ بقدر احتیاجھ لتصدیھ للعوامل الطبیعیة  ّ

وھو صراع بدیھي وغرائزي إبان . البقاءبجمیع تمخضاتھا من أجل 
.ّوجوده وجھا لوجھ مع الطبیعة

ّولو أن الحفریات أثبتت وجود بدایات تفكیر محض إلنسان الكھف یمیزه  ّ
ّعن باقي الكائنات سواء عبر الرسومات أو اآلثار المتبقیة من بقایا معداتھ  ّ ّ

ّأما عقل اإلنسان السحري. ّكالصید مثال نعكاس لتجاوز ّالدیني فھو ا/ّ
ّمرحلة الضمور العقلي األولي وانتھاج مطیة البحث عن تفسیر للكون  ّ

ّإذ یحاول اإلنسان خلق تصورات ذاتیة عن . ككل عند وعیھ بھ وخوفھ منھ ّ
ّھذا الكون الشاسع عبر الخرافة واألساطیر والسحر لتطویع ھذا الكون 

ّدیده في الزمان یمكن تح" خالق عظیم"ّوالبحث في ماھیتھ بإبداع مفھوم 
ّوالمكان في مرحلة أولى ثم تطویع الجنس البشري لإلیمان بھذه القوة 
ّالخارقة بلجوئھ لألساطیر المؤسسة والتي تضم جانبا كبیرا من العقل  ّ ّ
ّالدیني بقطع النظر عن أنھا انحرفت عن أھدافھا لحد المزج بین  ّ ّ

. األسطورة والحقیقة

نشأ وفق تساؤالت وتجارب ومالحظات ّأما عقل اإلنسان العلمي فقد 
ّتؤسس للحجیة والمنطقیة ّفھو عقل باحث عن الدلیل المادي الذي یفسر . ّ ّ

ّھذا الكون والذي اكتشف أنھ یسیر وفق نوامیس كونیة فزیائیة لم تتغیر  ّ ّ
ّمطلقا سواء كانت تتعلق باألجسام المتناھیة الصغر أو األجسام المتناھیة  ّ

ّي یتجھ أساسا لتجاوز المفاھیم الغیبیة لتھذیب النزعة فالعقل العلم. الكبر
ّالفوضویة والخرافیة للفرد عبر خلق مجتمعات متحضرة واقعیة تنفي  ّ
ّمنطق القبلیة وتمحو الصراعات التي ال تضیف شیئا نحو التقدم بقدر خلق  ّ ّ ّ

.. عقول مطحونة

مورثات كما ھي ّفالعقل العلمي ال یستمد منھجھ من الوھم أو استقبال ال
ّھو عقل نشیط یمیز بین المحنط والمتغیر عبر السعي الدؤوب . دون تفكیر ّ ّ ّّ

ّإلى المراجعات الدائمة من أجل تطویر الحیاة ومواكبة تغیرات الزمن 
ّالدیني الذي یعمل على تعطیلھا بأیة طریقة وانتھاج /ّعكس العقل السحري ّ ّ

ّنسق الركود والسعي فقط للعالم األخروي  ّوالغیبي ویتم ھذا عبر آلیة زرع ّ
ّالخوف والوعید بالعقاب الشدید وقمع أي انطالق ذاتي أو خروج عن 

. ّالسرب

ّعقل یذكر الحي بموتھ وبما أعد لھ األموات من عدة تسبق موتھ وما ینتظره بعده ّ ّ عقل . ّ
ّیذكره كل لحظة بطریقة ھي باألساس تعدم معھا جمیع مكامن الحیاة عبر ترھیب و تخویف ّ

ّومحاولة شل كل ذرة وعي أن الموت شيء بدیھي جدا وال مخافة منھ وال مھرب ّ ّ ّفالسلطة . ّ
ّالفقھیة تسعى لترسیخ االعتقاد أن الفصل بین الحیاة والدین في المطلق ھو عبارة عن  ّ ّ

..ّاختیار لالثم والخطیئة التي ال تغتفر ال في الحیاة وال بعد الموت

ّالسلطة الفقھیة ال تروم السیر الطبیعي للحیاة أو بذل الجھد في ّبذلك نستخلص أن  ّ ّ
ّاحتواء القیم الكونیة بقدر جعل اآلخر الذي ال یتجاوب ونظامھا عدوا للدین وجبت محاربتھ  ّ ّ ّ

توالدا واضحا ّمما یجعل العقل یتأرجح بین وطأة ھذا األخیر وبین الخوف وھذا ما یضخ
ّلعقلیات عنیفة ال تستوعب ال ثقافة الحیاة بجمیع أبعادھا وال ّللتواكل من ناحیة وإفرازا 

ّثقافة االنعتاق من التراكمات التي تأصلت في المخیال الجمعي وال حتى استیعاب سلبیات  ّ ّ ّّ
ّالثقافة السوداء التي تتخذ من الدین مطیة لنخر سبل التمتع برؤى شاسعة ال تلك الضیقة  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ

ّالتي ترى االنفتاح عدو ّا للدین وترى الحریة مجونا واعتداء على حرمتھ من ناحیة أخرىّ ّ.

ّكذلك یمكن لنا حصر ما ارتضتھ حقیقة المجتمعات العربیة لنفسھا من بقاء بین ثنائیة  ّ
ّالدیني كما نلحظھ في التصرفات الیومیة /ّعقل اإلنسان الكھف وعقل اإلنسان السحري ّ ّ

ّیمانا یحتكم لوجود خالق وقادر ومرجعیة لحمایة روحیة ّلإلنسان العربي وإال كیف نفسر إ ّ
ّوطمأنینة وفي نفس الوقت اللجوء للتمائم والطالسم والشعوذة والسحر ّ ّ ألیس ھذا نوعا من .. ّّ

ّوإال كیف نفسر إیمانا بخالق عظیم ثم یتم اللجوء لواسطة . ّالتأرجح الوجداني المضطرب ّ ّ ّ
ّتحتل مكانھ وتشرع بدال عنھ في أد ّ ق انفعاالت اإلنسان أو تختزل ھذا الكون الفسیح في ّ

ّواألھم كیف نفسر طمس جمیع معالم اإلنسان المتحضر والمتحرر من قید . جسد عضوي ّ ّ
ّاإلنسان المستھلك فقط لنرى إنسانا یدافع عن الدین بشكل مستمیت وأخالقھ في الحضیض 

ّوال یستوعب حتى أنھ یسيء للدین بغطرستھ وترھیبھ وال ّ ّمباالتھ بشتى أنواع الزیغ أو ّ ّ
ّحتى الوعي بالفرق بین التعامل الیومي في الدول العربیة الذي یغلب علیھ نزعة قانون  ّ ّ
ّالغاب وبین ما نراه من تعامل في الدول المتقدمة تعامال یعكس إنسانا متمدنا وحضاریا ال  ّ ّ

.ّعنجھیا و یقدر قیمة احترام التعامل االجتماعي

إن محاصرة العقل وسجنھ سبب رئیسي في انتعاش الخرافات واجترار للمندثر في الحقیقة
ّوالمھترئ وتوغل سدود اإلكراه التي تبدو في ظاھرھا كصمام محكم ال من أجل حمایة  ّ ّ
ّالدین بل لتوخي الحذر من صحوة فكریة جماعیة تقبل بالسؤال والبحث وتتقبل الرأي  ّ ّ ّّ ّ ّ

ّنیة وفقھیة دون انتھاك حرمة الشخصالمخالف مھما خاض في مسائل دی ّ ّصحوة تعي أن . ّ
ّاإلنسان ھو كائن حي ال یجوز التعامل معھ كصلصال یطوع ّ وأمام حجم وطأة القمع . ّ

ّالمعرفي والتربص بكل من یخوض مراجعات تاریخیة عبر معاییر تتماشى واإلنسان  ّ ّ
ّالمتحضر والواعي الذي تجاوز مرحلة الخرافات والوھم لمرحل ّة الواقعیة والتجربة ّ ّ

ّوالتساؤل نلحظ تخوفا جلیا من نبش فجوات تاریخیة لم یثبت وجودھا قط ّ ّ
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 ًھذا المقال ردا على سؤال أحد اإلخوة المسیحیین من دولة الجنوب الشقیقھ وسؤالھ
ًكون حاكما لدولة السودان إذا توفرت لدیھ كل لماذا ال یمكن لمسیحي أن ی:الثاني كان

ًالشروط التي تؤھلھ أن یصبح حاكما عدا دیانتھ؟

ًوأنا أیضا تساءلت معھ طویال لماذا منعوا من ھذ الحق ؟ ولم  ً
أجد لھ تبریر منطقي وموضوعي، فأنا على حسب علمي 
البسیط في السودان یعتقد الناس أنھ ال یمكن لمسیحي أن یحكم 

ئیس في دولة أغلبیتھا مسلمة وھم یعتبرون أن األغلبیة كر
العظمي في السودان مسلمة وھذا من حیث العدد وان من 
ًشروط الحاكم في دولة مسلمة أن یكون مسلما عاقال بالغا  ً
وكفوا، أما أنا شخصیا لست متأكده من شروط الخالفة وال 

سبحانھ احب اإلستناد على قیل وقال ولكن استند على قول هللا 
وتعالى المذكور في القرآن الكریم والسنھ بعد االجتھاد في فھم 
المعنى، ومن ناحیة اخري ال أفھم ما الحكمة من ذلك؟ وعلما 
بأن اإلسالم دین عدل ودین وسط فال افھم لماذا التشدد فیما 

یخص إدارة الدولة؟ 

قبل وبما أن سؤالھ كان بالتحدید عن السودان فأنا اقول أن السودان
اإلنفصال كان بلد متعدد الدیانات وبعد االنفصال ظل متعدد الدیانات ألن 
على سبیل المثال منطقة جبال النوبة فیھا المسیحیین ھذا أن لم نذكر 
األقباط وغیرھم، ثم إن لیس من المنطقي أو العقالني أن یترشح سیاسیا 

وعادال یملك من المؤھالت ما تؤھلھ إلدارة الدولة وكان دیمقراطیا
ومرغوب فیھ من قبل الشعب ولدیھ مشاریع وبرامج لتنمیة الدولة و نأتي 
ًنحن ونجعل من دیانتھ عائقا ألنھ ال یدین باإلسالم، فالدین ھو مسألة إیمان 
قلبي وروحي وعالقة بین العبد وربھ فقط لیس ھنالك مجال لثالث بینھما، 

ن، فكیف یمكنك أن تجعل وبما انھ ال إكراه في الدین، ولكم دینكم ولي دی
من الدیانة التي ھي حریة شخصیة شرط من شروط الحكم؟ 

ولماذا ال یكون المسیحي رئیسا في دولة أغلبیتھا مسلمة إذا أتى بإرادة 
الشعب وكان مؤھال وعادال وبسط الحریات بصوره كاملة بما في ذلك 

.حریة الدیانات وممارسة الشعائر الدینیھ بكل حریھ وبال قیود

وأنا استعجب ألمر المسلمین الذین یقولون ال یمكن أن یحكمنا مسیحي 
بینما ھم یعیشون في بالد الغرب وتحت حكم المسیحیین ویحملون 
جوازتھم ویتمتعون بكامل الحریة والعدالة والمساواة في بالد النصارى 
تحت حكم المسیحیین، بل باتوا یبكون ویغضبون و یحتجون عندما یقوم 

كترامب بوضع قرارات لمنع بعض المسلمین من دول معینھ رئیس 
الدخول إلى أمریكا، وھنا انا أتساءل لماذا الغضب؟ 

ألیست أمریكا من ضمن البلدان التي یحكمھا أھل الكتاب؟
لماذا إذن الغضب ؟

انا لست مؤیده لقرارات الرئیس األمیركي التي فیھا شئ من التعمیم 
ل معلومة أن المسلمین في بالد یحكمھا والظلم ولكن أردت أن اوص

مسیحیین یتمتعون بحریة وعدالة أكثر من بالدھم التي تحت إمرة حكام 
مسلمین، والغرض من كالمي ھو توضیح وجھة نظري في أن لیس من 
المعقول أن یكون من أھم شروط الحكم أن یكون الحاكم مسلم بینما ننسى 

اطیة وغیرھا ونركز علي الدیانة األساسیات في الحكم من العدل والدیمقر
.التي ھي في نظري حریة شخصیة

یقیم الدولة العادلة وإن كانَت كافرة ؛ وال یقیم :( یجب أن نتذكر  ُإن  ِ َ ُِ ِ ُِ َُ َْ ًَ ْ ََّ َ َ َ ََ َِ ْ ْ َّ ََّ
ًالظالمة وإن كانَت مسلمة َ ِ َِ ِْ ُ ْ َ ْ َ َ في الدولة الراشده ال یمكن أن یكون أساس ) َّ

ًالدین أو العرق أو الجنس ذكر أو أنثى، وأنا اعلم جیدا الحكم مبنى علي
أن في مجتمعنا اإلسالمي والشرقي بصفة عامة لیس من المسموح 
التطرق لمثل ھذه المسائل ولكن أردت أن أطرحھا متعمدة كسر القاعدة 
وإلیماني المطلق أن اإلسالم دین سماحة وعدالة وسالم، ولكن نحن من 

ن الرسول صلعم أدى واجبھ نحو البشریة شوھنا صورة اإلسالم أل
.جمعاء

نحن لنا واجبات نحو اإلسالم والبشریھ معا في تصحیح ھذه المفاھیم 
الخاطئة، فكل ما بني علي أقوال الفقھاء وعلماء الدین واألحادیث النبویة 
التي دونت وكتبت بأیدي أشخاص مثلنا في زمان معین ومكان معین 

یر والحوار والنقاش فیھا أن وجدنا شي ال منطقي ولحدث معین یمكن التفك
أذن . أو غیر إنساني وعادل ال یتماشى مع تعالیم اإلسالم العادلة السمحھ

علي الجمیع االجتھاد والتفكیر والبحث عن الحقیقة من أجل اإلنسانیة اوال 
ًو اإلسالم و الرسالة المحمدیة، فلنجتھد جمیعا ولنتعاون دون التشكیك في 

البعض وتوجیھ عصا االتھام لمن یخالفنا الراي فالھدف أسمي ًبعضا
وأعظم من ذلك وھو تعزیز ثقافة التسامح والحوار والسالم العالمي

عبري سويكت
السودان

ملاذا 
املسيحي ال حيكم

بلدا أغلبيته 
مسلمة؟



9 – The Alternative | Issue No.7 :: December 2017

التجھیل والجھل الموروث ھو مضلومیة من نوع آخر فھو یجلب (( 
))المجرمین والقتلة للحكم دون قصد 

ى عالمنا كطائر الرخ اإلرھاب ھذا الظالم الدامس الذي یطل عل
األسطوري لیخطف بمنقاره ضحایاه ویلقي بھم في ظالم الموت ، ویدمي 

ًدون أن نراه إال لحظة الخطف رغم أننا نترقبھ دوما . قلوب اإلنسانیة 
بأعین دامعة متساءلین عن من سیأتي دوره لیقتل من غیر سبب ، فالجمیع 

م لھ ، حتى الحكام الذین أمامھ سواء بسواء ما دام لیس منھ أو لیس بداع
ًیرفعون لواء محاربتھ لیسوا بمأمن من عواقبھ فالجنود والضباط أیضا في 

.خطر 

ًالحرب على اإلرھاب لیس تصریحا لك أن "من أبسط ما یكون 
ًتمارس أنت اإلرھاب فاإلرھاب فكرة نقیضة تماما لفطرة اإلنسان، ھذه 

و ھكذا أؤمن أنا، ومن ثم یجب النفس البشریة مولودة على فطرة الخیر أ
یجب محاربة الفكرة بالفكرة، فھي األساس الذي ینبت اإلرھابیین، ومن 
ٍالخرق أن تحارب اإلرھاب بید وتمارس اإلرھاب بید أخرى، سواء أن 

من التفكیر أو أن تساوي بین حملة األقالم وحملة ترھب اآلخر وتمنعھ
ل ذلك إذا كان اإلرھاب في الرشاشات، نعم بعض األیدي في عالمنا تفع

اللغة أنھ التخویف، فال یمكن أن نقـبل أن یستغـل أي  مسئول منصبـھ 
وسلطتھ إلرھاب الناس وتخویفھم وقتلھم و سلبھم حریتھم و أمنھم 
ٍوحقوقھم اإلنسانیة تحت أي مسمى بل ال نقبل أن یتخذ أي إجراء إال بعد 

ممارسة سلطتھ وھو مروره على المیزان الذي یحكمنا و یحكمھ في 
.ودون ذلك ھو إرھاب . القانون 

:االرھاب-1
ماھو اال رد فعل تلقائي لعامل اوعوامل خارجیة یكون االرھاب (( 

.))تعبیرا عنھا 
-:البیئات التي ینمو فیھا االرھاب -2

والقمع الذي تمارسھ بعض -االستبداد -القمع -االضطھاد -القھر (( 
.ل ھذا یولد الغضب والكراھیة ك)) االنظمة 

-:الدوافع السیاسیة -3
.السیاسات غیر العادلة التي تتخذھا الدولة ضد مواطنیھا * 
.الصراعات المحلیة الداخلیة بین الشعب والسلطة * 
.مقاومة المحتل والرغبة في الحصول على حق تقریر المصیر * 
.عب معین للسیطرة علیھ ممارسة ارھاب الدولة ضد ش* 
.االنتقام من دولة معینة واالضرار بمصالحھا * 
-:الدوافع االقتصادیة -4
.تخلف البنیة التحتیة والخدمات العامة للدولة * 
.سوء توزیع الثروة والموارد الالزمة للتنمیة * 
.عملیات الفساد المالي واالداري الحكومي * 

-:فع واالسباب الشخصیة الدوا-5
الدوافع النفسیة* 
الدوافع السیاسیة* 
كما فعل ابن الدن والظواھري والبغدادي في ( الدوافع االعالمیة * 

طرق التصویر والعرض في عملیات القتل مثل قتل الطیار االردني معاذ 
......الكساسبة وذبح المصریین  في لیبیا وووغیرھا الكثیر 

-:تتمثل-:الدوافع المجتمعیة -6

) .حالة البؤس والفقر المتقع وعدم توزیع الثروة بشكل عادل ( االقتصادیة * 
االسرة المفككة والجھل والمشاكل االسریة وضعف الرقابة على ( االجتماعیة * 
.)االبناء
یدة مثل ما قام بھ جیش التحریر  الحوادث التاریخیة بفترة زمنیة بع( التأریخیة * 

) .االرمیني ضد االتراك انتقاما للمذابح في عھد الدولة العثمانیة 
) .    * التمییز العنصري ضد شعبھا وخصوصا اذا كان متعدد االعراق ( االثنیة * 

التعصب الدیني والفكري الى اللجوء الى االرھاب مثل البروتستانت ( االیدیولوجیة 
..) .ولیك في ایرلندا والطائفیة في العراق وسوریا والكاث

.)معنى االرھاب مستمد من الضحیة المستھدفة ( 

.     ان االرھاب قد تمارسھ مؤسسات واحزاب وطوائف وعرقیات وحكومات وافراد 
-:من تلك النماذج في التاریخ القدیم والحدیث 

یون مصري مسیحي على ایدي االحتالل الروماني قبل الفتحاعدام اكثر من مل-1
.االسالمي 
.   الف مسلم بالقدس على ایدي الصلیبیین 70أبادة -2
.احراق روما على ید نیرون -3
وقصف المدارس) بالیورانیوم المنضب( ضرب بغداد وافغانستان -4

مما نتج عنھ الكھرباء ومراكز توزیع المیاه واماكن تجمع الناسوالمستشفیات ومحطات 
.الف من المدنیین 350استشھاد اكثر من 

.ابادة الھنود الحمر في امریكا على ایدي المستوطنین االوربیین -5
.1945ضرب ھیرو شیما وناجازاكي بالقنبلة الذریة في الیابان -6
.الف مسلم في البوسنة والھرسك على ایدي الصرب وقصف الناتو 250قتل -7
).وحتى الیوم1948منذ ( انتھاكات للشعب الفلسطیني على ایدي االسرائیلیین -8
.محاولة اللعب بورقة السنة والشیعة بالمنطقة العربیة-9

.ظمة الدكتاتوریة بالعالم انتھاكات حقوق االنسان من قبل االن-10
.)دولي الذي خلق ارضیة خصبة للفساداحصاءات مروعة عن االرھاب ال(-11

صحیفة نیویورك (یقدم موقع عالمي محترم حصیلة باألرقام الموثقة 
للخسائر البشریة والمالیة التي سببھا االحتالل األمیركي على ) تایم 

590ًألفا و455ملیون وفقد قتل من العراقیینجة كاذبة ، العراق بح
جندي وضابط، ومن 4801ًشخصا، ومن العسكریین األمیركیین 

ًعسكریا، ویضیف الموقع إن الكلفة 3487حلفاء امریكا اآلخرین 
ملیارات 705المالیة للحرب على الغالب والمغلوب بلغت تریلیون و

.ملیون دوالر856و

االرهاب بالعامل اسباب نشأته

ظاهرة االرهاب 

االرهاب ظاهرة عاملية

رهاب والفساد وجهان لعملة واحدة اال

نشأة االرهاب
ودور االعالم

صباح علو
العراق
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حدیثة الدین لھ وال وطن ولكنھ یبقى مرتبطا/ اھرة عالمیة قدیمة االرھاب ظ-اوال
.باالنسان ومن الخطأ نسبتھ الى دین دون آخر 

عدم تحدید مفھوم وتعریف لالرھاب یفسح المجال لتوسیع دائرة االتھام لكل من  -ثانیا
في اغراضھایخالف الحكومة او االنظمة التي ال تحقق العدل والحریة لشعوبھا لتحقیق

.ظلم الشعوب وقھرھا 
. ))االرھاب والمقاومة(الخلط بین ما یزید االرھاب استشراء والخالف في فھمھ-ثالثا 

عمل فكفاح الشعوب من اجل تحریر نفسھا من السیطرة واالحتالل او التدخل االجنبي
.مشروع الیمكن وصفھ باالرھاب 

ھم صانعوا االرھاب یكرس مفھوما خاطئا عن الدین اتھام المسلمین دوما بان-رابعا
االسالمي ویدفع بعض االفراد والجماعات لتبني اعمال العنف لشعورھم بالظلم

اعمال واالضطھاد بالرغم من ممارسة العدید من اصحاب الدیانات االخرى للعدید من
.االرھاب 

اصبح االن عشوائیا ویتم دوناستعمال بعض االنظمة المستبدة لكلمة االرھاب -خامسا 
تمحیص او تقدیر لعواقبھ فكل من یخالف تلك االنظمة یتھم االرھاب وھذا احدعوامل 

.الفصل بین تلك االنظمة وشعوبھا 
لن یستطیع التحالف الدولي بقیادة امریكا القضاء على االرھاب الن المعالجات-سادسا 

شكلة وقد یؤدي ذلك الى المساھمة في تفتیت المنطقة خاطئة وال یتم التعامل مع جذور الم
) .محاربة االرھاب(العربیة واستنزاف قدراتھا وامكانیاتھا بحجة 

القضاء على (( -:اذا تغییر البیئة الظالمة لشعوبنا كفیل ببناء دولة المواطنة ینتج عنھ 
)) ظاھرة االرھاب 

مواصلھ ، ال صرح على األرض تم أو سیتم بناؤه في خطوة واحده
.المسعى وإتقان العمل یؤدیان الى اإلبداع

لكنھ لم .. ًیحكى أن رجال شابا ً كان یحلم أن یصبح أشھر رجل في العالم 
.یفعل أي شيء جدي لتحقیق ھذا الحلم

خترع العظیم توماس أدیسون وسألھ في یوم من األیام إلتقى ھذا الشاب بالم
ًكیف یمكن لي أن أصبح مشھورا؟: 

: رد علیھ أدیسون بھدوء 
ًال تفعل شیئا وستكون مشھورا بعد موتك- ً.

: بكل دھشھ وإستغراب رد الشاب 
ًولكن لماذا سأكون مشھورا بعد موتي ؟-

قم أنت كنت ترید بناء صرح من المجد لكنك لم ت: أجاب أدیسون بجدیھ 
أین وكیف ومتى ستبدأ .. ًلم تضع خطة حتى .. بأي مسعى جدي لبنائھ 

فأنت بعد , فإذا كنت تعیش حیاتك كلھا وأنت تتخیل األشیاء فقط , البناء 
ًموتك ستصبح مشھورا جدا  ببساطھ ألنك ستصبح عبرة ً لكل الحالمین .. ً

ق ھذه ًالذین ال یعرفون في حیاتھم غیر األحالم وال یضعون خطة لتحقی
ًأنت على األقل ومن بینھم جمیعا نجحت في أن تصبح أشھر ... األحالم 

؟!صح .. ًرجل في العالم ألنك أصبحت عبرة لكل ھوالء 

ًلن نتمكن مطلقا من إشباع بطوننا عن طریق الحدیث عن الطعام أو رسم 
صور األطباق الشھیة الفاخره ألن كل ھذا سوف لن یوقف إحساسنا 

كانت لنا رغبة بتطویر حاضرنا من الفقر الى الغنى أو من اذا . بالجوع 
الضعف الى القوه فنحن مطالبون بالسعي للحصول على مبتغانا بتحویل 

.كلماتنا وأفكارنا الى أفعال

وحدھم من .. ًالبشر الذین یفكرون ویعملون طبقا ألفكارھم 
یمتلكون قوة األفكار واألفعال لتحقیق أحالمھم

 نقرأ

اخلالصة واالستنتاجات 

الموتى یبعثون في غزة للقاص یسري الغول متوفرة لدى
.مكتبة سمیر منصور، غزة

دار فضاءات، عمان األردن
دار خطاب عمان األردن
دار وائل، عمان، األردن

موقع جملون

ميسون البيايت
قالعرا

أشهر رجل 
يف العامل
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المنشور في " اإلرھابي األول في التاریخ"قال الكاتب خالص جلبي في م
:جریدة االتحاد

كان ذلك الرجل مؤسس فرقة الحشاشین، كما جاء في كتاب أصدره 
تاریخ عصابة .. الحشاشون«بعنوان » ھاینتس ھالم«الباحث األلماني 

»توبنجن«الجدید في الكتاب ھو أن مؤلفھ، األستاذ بجامعة . »سریة
من أین نشأت؟ : األلمانیة، قام بدراسة مفصلة محاوال فھم ھذه الفرقة

الحالیة » داعش«وكیف تطورت؟ وما ھي جذورھا؟ وما عالقتھا بكارثة 
وما سیأتي من بعدھما؟» القاعدة«ومن قبلھا 

إنھ حاول دراسة تراثھم، والذھاب إلى » ھالم«یقول البروفسور 
فكثیر من المعلومات . ن آسیا الوسطىقالعھم، وسماع الشھود عنھم م

.م1256حولھم احترقت على أیدي المغول الذین مسحوا كل أثر لھم عام 

ّفنھم القتل، سالحھم الخنجر، كانوا عشرات من رجال : ِوصفوا كالتالي
قتلوا من وضعوه على الئحة اإلعدام في . الدین واألمراء والسالطین

ومارسوا .. ًتلیا فرسھ، أو یصلي في كنیسةخیمتھ أو في الحمام أو وھو مع
َلكن من أین نشأت ھذه الفرقة؟ ومن أسسھا؟ .السیاسة بنصل الخنجر والدم

ھذا یعود إلى مشكلة االنشطار الشیعي السني حین وقع النزاع حول 
األحقیة في الخالفة واندلعت معركة صفین التي خرجت منھا ثالث فرق 

.نھا تدعي أنھا األحق بالخالفة، كل م)بین شیعة وسنة وخوارج(

وحین وصل . ورأى الشیعة أن حق آل البیت في الحكم فوق المناقشة
التسلسل عند الشیعة إلى اإلمام السادس جعفر، حصلت مشكلة حین توفي 
ولده األكبر إسماعیل، لكن إسماعیل كان لھ طفل صغیر، وعند ھذا التفرع 

سري نشأت طائفة تتبع ساللة نشأت الفرقة اإلسماعیلیة، وعلى نحو
إسماعیل، وامتد ھذا التفرع من الیمن إلى الھند، ثم حصلت الطفرة 
العجیبة على ید حسن الصباح، الرجل الذي جاء من إیران وعاش في 

ًلمدة أربعین عاما یبث أفكاره، ویربي ) تعني عش النسر(» آالموت«قلعة 
نفوذ الفرقة إلى أربعین امتد » آالموت«ومن قلعة . تالمذتھ على الطاعة

..قلعة أخرى

لم تأت نھایتھم إال على ید من ھم أشرس منھم، أي المغول في عام 
الذي درس » ھالم«یقول البروفسور . ، حین ضربوھم بالمنجنیق1256

بقایا من أنصال » جیرد كو«أركیولوجیا المنطقة، إنھ مازال في سفح قلعة 
.متر جدار القلعة300المغول، حیث یحلق إلى ارتفاع 

التي ) قلعة مصیاف(كانوا مثل السرطان، حیث انتشروا إلى سوریا 
! كانوا دولة مخیفة: رأیتھا شخصیا، وذھلت من فخامة التحصینات، وقلت

.إنھم بالفعل كانوا كذلك

كان . لقد وقعت المنطقة بین مطرقة الصلیبیین وكماشة الحشاشین
باح، أما ساللتھ الفكریة فھي موزعة بین خلق اإلرھابي األول حسن الص

كثیر في المعمورة، ولیس البغدادي والجوالني وأضرابھم سوى سرب 
.بسیط من ساللة الدم والقتل

ومقال الكاتب " عصابة والیة اإلرھابیة"ھناك وجھ التشابھ بین مقالي 
:"اإلرھابي األول في التاریخ"خالص جلبي 

ن العصر الحدیث، وجذور اإلرھاب تمتد إلى مئات اإلرھاب ھو طاعو
طائفة "المیالدي أسس الحسن بن الصباح 13حیث في القرن . السنین

وت فيـَاإلرھابیة من الطائفة اإلسماعیلیة، واتخذ من قلعة ألم" الحشاشین

تعتمد على كانت اإلستراتیجیة العسكریة للحشاشین. ًفارس مركزا لنشر دعوتھ
حیث كان . ال یأبھون بالموت في سبیل تحقیق ھدفھم" فدائیون"االغتیاالت التي یقوم بھا 

ھؤالء الفدائیون یلقون الرعب في قلوب الحكام واألمراء المعادین لھم، وتمكنوا من اغتیال 
ًالعدید من الشخصیات المھمة جدا في ذلك الوقت، حتى قضى المغول بقیادة ھوالكو على 

م بعد مذبحة كبیرة وإحراق للقالع والمكاتب 1256ه الطائفة في فارس سنة ھذ
.اإلسماعیلیة

اإلرھابیة، غزا شاه إسماعیل " طائفة الحشاشین"عام من القضاء على 250بعد حوالي 
بعد ممارسة األعمال . صفوي األول مدن تبریز وآذربیجان من أجل نشر المذھب الشیعي

تطاع شاه إسماعیل إجبار الطوائف السنیة التي كانت تشكل األكثریة اإلرھابیة والقتل اس
.في إیران، التحول إلى المذھب الشیعي بقوة اإلرھاب والسالح

اإلرھابیة وظھور الشیعة " طائفة الحشاشین"قرن من القضاء على 700بعد نحو 
التي " ي اإلسالمحركة فدائی"الصفویة، ظھر في إیران عصابة إرھابیة جدیدة تحت مسمى 

. 1945عام " مجتبى نواب صفوي"أسسھا اإلرھابي 
األعمال حركة فدائیي اإلسالم كانت نسخة من طائفة الحشاشین، ونواب صفوي كان یقود

بعد " حركة فدائیي اإلسالم"اإلرھابیة كما كان یفعل الحسن بن الصباح، حیث اشتھرت 
مسؤول الجناح العسكري " الحسین واحديعبد"عملیاتھا اإلرھابیة بقیادة نواب صفوي و

.في الحركة

ًم اتخذت السلطة قرارا بمالحقتھ كل 1948في سنة  ّ
ّ، مما أدى إلى اختفائھم "حركة فدائیي اإلسالم"أعضاء  ّ

.ّوانتقال الحركة إلى طور العمل السري

م تعاون نواب صفوي مع الجبھة الوطنیة، 1949وفي سنة 
في حینھا حكم اإلعدام على رئیس الوزراء وأصدرت الحركة

ًعام، ونفذت العملیة فعال 65قبل نحو " عبد الحسین ھجیر"
، وبعد عام قام اإلرھابي "حسن امامي"على ید عضو الحركة 

."علي رزم آرا"خلیل طھماسب باغتیال رئیس الوزراء 

..االرهاب 
من احلشاشني 
إىل الوالئيني

عادل حممد
العراق



یل-12 د|ال أول::7رقالع 2017نكان

دیب والمؤرخ من أشھر اغتیاالت حركة فدائیي اإلسالم كان اغتیال القاضي واأل
العلماني أحمد كسروي في قاعة المحكمة بالعاصمة طھران بواسطة إطالق الرصاص 

. 1946مارس 11وضربات السكین افي 

لقد تم القبض على منفذي عملیة االغتیال الذین كانوا من األعضاء البارزین في حركة 
جال الدین مع بعض فدائیي اإلسالم اإلرھابیة، ولكن أطلق سراحھم فیما بعد بتواطؤ ر

في حین زار نواب صفوي . القضاة الذین ادعوا بأن المتھمین كانوا یدافعون عن أنفسھم
ّالقاھرة وقابل سید قطب زعیم اإلخوان المسلمین في مصر من أجل بناء عالقات بین 

لقد حاول نواب صفوي أن ینفذ عملیة اغتیال . حركة فدائیي اإلسالم واإلخوان المسلمین
لوزراء حسین عالء، فحكم على نواب صفوي وثالثة أعضاء بارزین في حركة لرئیس ا

.فدائیي اإلسالم اإلرھابیة باإلعدام

بعد محاولة اغتیال رئیس الوزراء اإلیراني األسبق 
، صدر حكم بإعدامھ، وقد حاولت )حسین عالء(

. مجموعة أن تثني حكومة الشاه عن تنفیذ حكم اإلعدام
الخمیني وجماعة اإلخوان المسلمین وكان منھم آیة هللا

في مصر إال أن جمیع ھذه الجھود لم تنجح، ونفذ الحكم 
.م1955عام 

بعد إعدام زعیم حركة فدائیي اإلسالم اإلرھابي 
نواب صفوي مع بعض األعضاء البارزین في ھذه 
الحركة اإلرھابیة، استغلت مجموعة من رجال الدین 

األوضاع السیاسیة ) ليعصابة من المال(المتطرفة 
واالقتصادیة المتردیة في إیران وقامت بتحریك 

. الشارع وتحریض الناس ضد النظام الملكي

الذي انتقل من " أحمد ھندي"الحكایة تبدأ من رجل الدین 
عام بمساعدة وتخطیط 180الھند إلى إیران قبل نحو 

ّولقب فیما" خمین"االستعمار البریطاني، وأقام في قریة 
دي ـر أحمد ھنـاد المھاجـد أحفـ، وأح"أحمد خمیني" ہبعد 

مصطفى بن أحمدروح هللا بن"یسمى انــالذي ك
قاد عصابات الماللي ضد حكومة ! ؟"لخمینيالموسوي ا

7الذي أعدم في " أمیر عباس ھویدا"رئیس الوزراء 
، 1963لقد ظھر خمیني إلى العیان عام . 1979أبریل 

اجد والحسینیات ویحرض الناس وكان یخطب في المس
ضد النظام الملكي وذلك بمساعدة عصابات الماللي التي 

ًوخصوصا تجار لبسطاءكانت تستغل سذاجة الناس ا
.البازار الذین ساندوا الخمیني وعصابتھ باألموال

ّبعد تعرض إیران للعملیات اإلرھابیة من طائفة 
یطرت على الحشاشین، والصفویین، وفدائیي اإلسالم، س

بزعامة الجزار 1979إیران عصابة إرھابیة جدیدة عام 
والدجال الخمیني وبتخطیط ومساندة الدول الغربیة بقیادة 
االستعمار البریطاني الذي بعث جد المقبور الخمیني إلى 
إیران، واالمبریالیة األمیركیة مع ھندسة الرئیس األمیركي 

.األسبق جیمي كارتر

ة والیة الفقیھ اإلرھاب والقمع فور سیطرتھا على إیران، وأجبرت لقد مارست عصاب
. بالتھدید واإلرھاب" الجمھوریة اإلسالمیة"ہاإلیرانیین على االستفتاء على تسمیة نظامھا 

. كان یطارد من قبل قوات األمن" الجمھوریة اإلسالمیة"لبحیث أي شخص كان یقول ال 
ثوار المسلحة بمرسوم من الخمیني ألجل من تنظیمات ال" وريالحرس الث"وتشكیل 

للدفاع عن ) قوات التعبئة(والبسیج 1979في مایو " حمایة الثورة"
عصابة والیة الفقیھ اإلرھابیة وبث الرعب في قلوب المعارضین، ومن 

وقام السفاح . من أجل تصفیة المعارضة) ؟!المحاكم الثوریة(ُثم شكلت 
قین القانونیین الذین كانوا یحاكمون المحاكم والمحقاةخمیني بتنصیب قض

رجل . ًالمعارضین خالل دقائق مع جاھزیة الحكم مسبقا على المتھم
القانون مھدي حائري المقیم في الوالیات المتحدة الذي كان من أصحاب 
الدجال خمیني عشیة الثورة وكان من مرافقیھ في المنفى حتى عودتھ إلى 

ًفزیونیة في ألمانیا بأنھ كان شاھدا على مقابالتھ التلحدىإیران، قال في إ
خالل دقائق، وذكر اسم المحاكمات الصوریة التي كانت تصدر األحكام

دامـــام اإلعـالقاضي وجالد السجون صادق خلخالي الذي كان یصدر أحك
. ؟!في حوالي خمس دقائق

لقد وصلت عدد اإلعدامات واالغتیاالت 
منذ عارضألف م100إلى أكثر من 

سیطرة عصابة والیة الفقیھ اإلرھابیة على 
.!إیران

نظام عصابة والیة الفقیھ الذي أسسھ 
ًالطاغیة خمیني ھو أكثر إرھابیا وقمعا  ً

طائفة الحشاشین التي أسسھا "ًودمویا من 
ًلقد بات واضحا أن !. حسن الصباح

ّعصابة والیة الفقیھ تمول التنظیمات 
وتؤوي قادتھا اإلرھابیة السنیة والشیعیة، 

لجأت إلى 2006حیث منذ عام . في إیران
أبناء 6بعض قادة القاعدة، وثم إیران

كما توجد في . وزوجة بن الدن أم حمزة
إیران بعض قادة التنظیمات الشیعیة 
اإلرھابیة من دول الخلیج والسیما 

. البحرین

ماذا فعل سفاح (وحسب العربیة نت 
لى اسطنبول في إیران قبل التسلل إ

، وشھادة المعارضة اإلیرانیة، )تركیا؟
التركیة الشھیرة أن " ّتملی"وصحیفة 

إیران كان قد دخل" سفاح اسطنبول"
قادما من باكستان ولكن اعتقل ھناك، ثم 
ھرب من المعتقل، واستطاع أن یدخل 
تركیا عبر الحدود اإلیرانیة التركیة في 

، ومعروف عن المعتقالت "آغري"منطقة 
.أنھا تخضع لحراسة مشددة للغایةاإلیرانیة

ولم تكتب أي صحیفة تركیة أو إیرانیة 
عن أسباب اعتقالھ في إیران، وعن كیفیة 

روبھ من المعتقل ھناك، وأین كان المعتقل ھ
اإلیراني؟ وتركت األسئلة بشأن ھذه النقاط 
بالغة الدقة والحساسیة تدور في دائرة 
غامضة، واكتفت بعض وسائل اإلعالم 

الشرقیة وددخل عبر الحد"التركیة بالقول إنھ 
إلى األراضي التركیة متسلال، فأقام لفترة في مدینة قونیة مع زوجتھ 

ىــــاضي إلـون األول المـكان/برـدیسم16وابنیھ، ثم توجھ في
ا عن محافظة ــــة تفصل تركیــرقیـدود الشـــ، ومعلوم أن الح"اسطنبول

.یرانآذربیجان الغربیة في إ
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الذي " عبد القادر مشربوف"وتفید وسائل اإلعالم التركیة أن المتھم 
في اسطنبول، اعترف بأنھ یحمل الجنسیة " بشیكطاش"اعتقل في حي 

وتدرب عسكریا في أفغانستان، وھذا " داعش"األوزبكستانیة وتعاون مع 
لمتھم وقال واثب شاھین إن ا.قائمقام اسطنبول" واثب شاھین"ما أكده 

كانون األول أي في /اعترف بالجریمة، وكان قد دخل تركیا قبیل ینایر
.2016أواخر دیسمبر 

" عبد القادر مشربوف"وعبور " جریمة اسطنبول"الحدیث عن 
األراضي اإلیرانیة قبل أن یستقر في مدینة " أبو دمحم الخراساني"الملقب بـ

" داعش"تساؤالت حول مدى عالقة التركیة یعید إلى األذھان " قونیة"
تشرین األول /أكتوبر15قد نشرت في " نت.العربیة"بإیران، وكانت 

لتصریحات دبلوماسي إیراني منشق، تحدث فیھا عن دعم یراتقر2015
.إیران لداعش وتزویدھا التنظیم اإلرھابي باألسلحة

نیة في الذي كان یعمل في السفارة اإلیرا" أبوالفضل إسالمي"وأكد 
ًالعاصمة الیابانیة طوكیو قبل انشقاقھ عن النظام تزامنا مع انتخاب الرئیس 
ًالسابق محمود أحمدي نجاد رئیسا للجمھوریة، في مقابلة مع صحیفة 

" رانیةالجمھوریة اإلسالمیة اإلی"الناطقة بالفارسیة أن " كیھان لندن"
التنظیم من استفادت من وجود داعش إلى أقصى حد، وتمكنت بذریعة ھذا

أن تبرر تدخلھا في كل من سوریا والعراق، وذكر أن طھران ھي التي 
.توفر لداعش جزءا من األسلحة التي یحتاج إلیھا، على حد قولھ

عندما كان یعمل في الخارجیة اإلیرانیة كیف تدعم " إسالمي"وشاھد 
ي طھران مالیا وبشكل متزامن مجموعات ومیلیشیات مختلفة عقائدیا ف
.بعض األحیان ومتصارعة حینا آخر، بغیة استمرار األزمات أو افتعالھا

أنا أشھد بأنھم كانوا یقولون لنا : "وحول أسباب ھذا الدعم قال إسالمي
إنھ ینبغي أال نفرق بین الشیوعي والشیعي والسني، بل یجب علینا أن 

م، فكانت ندعم كل من یساعد على افتعال األزمات حفاظا على نظام الحك
،مین وال حتى للشیعةـارة ال تخصص للمسلــــالمیزانیة السریة في السف

ذا الخصوص، فأنا أعتقد أن في داعش فائدة ـــون بھــألن ھؤالء ال یفرق
."كبیرة لمصلحة الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة

تناقلت وسائل إعالم عربیة وفارسیة 2015تموز /وفي یولیو
منشق عن " فرزاد فرھنكیان"لدبلوماسي إیراني آخر یدعى تصریحات

ًالنظام، تضمنت معلومات خطیرة، أكد فیھا استنادا إلى وثائق سریة، قال 
إنھ اطلع علیھا في حوزة قیادي كبیر في الحرس الثوري، تكشف أن 

" مشھد"إدارتھ وتحریكھ من غرفة عملیات بمدینة تمی" داعش"تنظیم 
شمال شرقي إیران بالقرب من " سان رضويخرا"عاصمة محافظة 

.الحدود األفغانیة

غرفة العملیات ھذه یدیرھا قادة كبار بالمخابرات "وقال فرھنكیان إن 
الروسیة واإلیرانیة، بھدف خلق فوضى كبیرة في العالم العربي عامة، 

."والخلیج والسعودیة بصورة خاصة

ًا مع ــــي اجتماعشباط الماض/فبرایران حینھا أنھ حضر في شھر ـــوذكر فرھنكی
ي صغیر بضواحي العاصمة ـــى فـة في المنفـــة اإلیرانیضلس المعارــاء مجـــأعض

ساعات بقائد كبیر في الحرس الثوري انشق قبل فترة، 4الفرنسیة باریس، وانفرد لمدة 
.الفضائیة" التغییر"قناة وقعبحسب ما أفاد م" وأطلعھ على ھذه المعلومات

ًجدیر بالذكر أن الدبلوماسي فرزاد فرھنكیان عمل مستشارا بوزارة الخارجیة 
وكان الرجل . اإلیرانیة، ثم انتقل للعمل بممثلیات إیران في دبي وبغداد والمغرب والیمن

أیلول /الثاني في السفارة اإلیرانیة بالعاصمة البلجیكیة بروكسل، إال أنھ انشق في سبتمبر
.إلى الحركة الخضراءوانضم، عن النظام2010

أبو دمحم "الملقب بـ" عبد القادر مشربوف"ورغم كل ھذه فإن األسئلة حول أسباب تواجد 
في إیران، وكیفیة ھروبھ من المعتقل ھناك، وتسللھ إلى األراضي التركیة، قد " الخراساني

ھمین إال إذا منعتھا ترد علیھا السلطات في أنقرة بعد استكمال التحقیقات واستجواب المت
من ذلكوماسیةأسباب دبل

إيران وداعش

له غرفة عمليات يف مدينة " داعش
"مشهد اإليرانية

مرام عطية
سوریة

للثورة شوق
ِحین ثار الشوق في ضلوع القمر ِ ُ َّ َ َ

ُتمرد على شفاھھ الكرز ِ َِ َّ
ِواستبد بصحرائي نھر العطش ُ َّ

ِغمزتھ أكواب العلیق  َّ ُ في البراري...ُ
َمائمھا البیضاء غزت السحبح ُّ ِ ُ

ِفانھمرت أقمارا طرزت باللھفة سریر القلب َ َِ َّ ْ َّْ ً
ْمن یصف أزرار الورد كیف شھقت َ ِ َ ُ

ِحین مر علیھا لھیب الكرز ؟ ُ َّ َ!
ِأو یترجم لغة األمواه َ ُ َ ُ
َّفي جذوع الشجر ؟ ِ!

ْھنا بالد ماج السحر فیھا فاذدھرت ُ َ ٌ
ْأطالس من طلع النخیل ولدت ِ ِ ُ
ْأتراھا أندلس تھللت بالفتح ؟ َ!
ْأم بساتین بالعطر تكحلت ؟ َّ ِ َ!

ُكأن نیسان وطد خیامھ َ َّ َ َّ
َبین سنابلك و فراتھا

ِأیھا الكرم أھذا میقات المطر ؟ ُُ ُّ!
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المقدمة

 كما قلنا سابقا ونقولھا دائما ونحذر منھا ان االرھاب االسالمي السني بمذاھبھ االربعة
متھا اوربا وامیركا الشمالیة وكندا في ازدیاد وانتشار في جمیع الدول الغربیة وفي مقد

اغلب او جمیع احزاب وحكومات وانظمة ھذه الدول تمتاز بالغباء والجھل , واسترالیا 
, االعمى الفكري وعدم المعرفة باالخرین وقلة المعلومات والمصادر واالطالع والدراسة 

طالع كامل ومعرفة ھناك القلة القلیلة التي ال تتجاوز نسبتھا واحدا من الملیون لدیھا ا
بحضارات الشعوب والدول واالنظمة وتاریخھا ونشاتھا وطبیعة حیاتھا وفكرھا 
وتصرفاتھا ولكن لیس لدیھا تاثیر او قیمة واھمیة في مجتمعات غربیة تربت على عملیة 
انغالق وانقطاع عن العالم وانشغالھا بالصعوبات الیومیة والمعیشة وحتى الى الرفاھیة 

لتي وصلت الیھا على حساب الحفاظ على المبادئ واالخالق والخوف من االجتماعیة ا
اكذوبة التخلي عن القیم االوربیة والثوابت التي ھي مجرد في اعتقادنا عوامل واسباب 

.مخربة وتدمیر لھذه الدول

اما الباقي من ھذه الشعوب وھم الغالبیة العظمى لدیھا وكما 
المعرفة عن عما ھو حال قلنا انغالق عقلي وفكري بعدم 

جاء ھذا بسبب الفھم , وطبیعة وعقلیة المجتمعات غیر الغربیة 
الخاطئ والسلبي في التربیة والمناھج والدراسات التي 
وضعت بعد الحركات التصحیحیة الغربیة وفي مقدمتھا حركة 
مارتن لوثر التي اولت وفسرت وطبقت باتجاه فاشل ومغلوط 

لتي وصلت الى حالة من االنحطاط وكارثي لھذه المجتمعات ا
االخالقي والتعالیم الصحیحة التي تم وضعھا في قمامة 

.االوساخ 

جاءت الحرب العالمیة االولى والثانیة لتزید الطین بلة عندما رات ھذه 
الدول باحزابھا الفاشلة وخاصة الشیوعیة والیساریة الرجعیة عندما 

مغفلة ومنغلقة عن % 90تبر اكثر من ارادت ان تقود ھذه الشعوب التي تع
تم ترویض ھذه الشعوب واقناعھا بان ھناك قیم وثوابت ھي اعلى , العالم 

واسمى من اي تعلیم اخر كالحریات الشخصیة والمدنیة وحقوق االنسان 
التي روج لھا في حینھا لسبب واحد وھو التعایش واالنفتاح والتسامح 

الغربیة وخاصة اوربا بعد ان تم والقضاء على الكراھیة بین الشعوب 
اي بین االلماني , سفك دماء المالیین في الحروب والقتال بینھما 

والفرنسي ومع االنكلیزي والبولوني واالمریكي اي كل من الذي شارك 
في تلك الحروب العسكریة وانحراف البعض من رجال الكنیسة وتسلطھم 

.في السیاسة وھكذاالفاشي على عقول الشعوب االوربیة وتدخالتھم 

تم التخطیط لھذه الفكرة واالستراتیجیة كان المجتمعات الغربیة ستبقى 
ھكذا بحدودھا وشعوبھا وبعدھا عن الشعوب والحضارات والدول 

لم تكن تتوقع عملیات االنفتاح والعولمة والتجارة الحرة والعالم , االخرى 
وارث الھجرة سیصبح قریة صغیرة وفي مقدمة ھذه العوامل والك

والالجئین والحروب واخیرا انتشار االرھاب وفكرة الكافر من جدید 
ونظرة الھیمنة والسیطرة والغزوات االسالمیة ودفع الجزیة واالنقضاض 
على الحضارات واخذ اموالھا وممتلكاتھا ونسائھا والرجوع الى الحروب 

خمس والسبي باسم الدین والفكرة التي نشأ فیھا االسالم على القتال وال
.وتقسیم الغنائم والحصول على نساء االصفر وما الى ذلك 

الن منذ الیوم الذي جاء فیھ االسالم كان ھكذا ال دولة وال سیاسة 
واضحة ولم یھتم ال بالزراعة وال بالصناعة وال بالعلوم وحتى بعد موت 
رسول االسالم لم یوضع نظام كیف یحكم االسالم وما ھو طبیعة ھذا 
الحكم وعلى ھذا االساس راینا بعد موت الرسول حروب واقتتال والردة 
والتاریخ یتحدث باسھاب عن ذلك والى ھذا الیوم االقتتال موجود بین 
جمیع المذاھب االسالمیة الخمسة وخاصة بین الشیعة والسنة فما بالك اذن 

انما // كما جاء في سورة التوبة , وتعامل االسالم مع غیر المسلم 
ھنا تكمن الكارثة الكبرى وھذا الذي وبسببھ نقول // ! لمشركون نجس ا

ان الغرب ال یفھم تلك العقول وغیر دارك حقیقة االسالمیین وكل مسلم 
اما خدعة ومھزلة , یتعمق بدینھ اما ان یصبح ارھابیا او یترك ھذا الدین 

االسالم المعتدل او الوسطي فھذه خزعبالت اوربیة للفشل والورطة 
المصیبة والكارثة التي اتوا بھا تلك النخب لشعوبھم اي االستراتیجیة و

.الخاطئة التي ال تصلح لكل زمان ومكان 

اكذوبة وخدعة وخزعبالت وفضیحة محاربة االرھاب االسالمي 
اصبحت الیوم عنوانا رئیسیا لكل دولة ونظام ورئیس وملك وحلف وتجمع 

نشاھد النظام الذي یسمى علمانیا , دة وانتھاءا باالمم المتحدة الفاس
االنظمة الدكتاتوریة والقمعیة والفاشیة ,ودیمقراطیا یرفع ھذا الشعار

, والنازیة التي ھي اصال ارھابیة ترفع شعار مكافحة ومحاربة االرھاب 
الدول العربیة واالسالمیة وھي المتھمة باالرھاب تمویال وتصدیرا ودعما 

ت المتوفرة لدیھا سرا وعلنا وفي مقدمتھا مملكة الشر وتاییدا بكل االمكانیا
السعودیة وقطر ودول الخلیج وتركیا ایضا ترفع الشعار المزیف مكافحة 

.ومحاربة االرھاب وال تقول عنھ انھ ارھاب اسالمي 

االرھاب لھ دین ومن یقول عكس ھذا القول والمقولة اما ھو جاھل او 
العالماالرھاب الذي یضرب , وتفكیرا وفكرا ھو اغبى اغبیاء العالم عقال 

اللجوزف ش
العراق

حماربة االرهاب االسالمي السين 
فضيحة العصر

إنتشار 
االرهاب االسالمي
وخدعة التعايش 

واالندماج
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ھو فقط االرھاب االسالمي / باسم الدین / عام والى ھذا الیوم 1438منذ 
ماذا تسمي الفتوحات اي الغزوات اي , ماذا تسمي انتشار الدین بالسیف , 

ماذا تسمي عملیات السبي والتحالف مع الصعالیك , االستعمار باسم الدین 
ماذا تسمي القضاء والتطھیر باسم الدین على , والنساء وتقسیم الغنائم

ما تسمي االیات التي ھي اكثر من , النصارى والیھود في جزیرة العرب 
ایة تدعوا الى القتل والقتال واالنتقام من االخر والقضاء علیھ 200

ووصفھ بابشع الكلمات كالكفار واالنجاس واالنعام وغیرھا من الكلمات 
.قدسیة وطبیعة االنسان كانسان التي تحط من 

اما الكارثة الكبرى االخرى التي یروج لھا الكثیرون من دعاة التزییف 
التنویري واالسالم العصري والقرانیون واصحاب النظریة الرجعیة 
الصالح االسالم وھم بالعشرات حیث یقولون ھناك اسالم معتدل ووسطي 

ھم عقائدیا ودینیا وغیرھا من ویمكنھ التعایش مع الغیر والمختلف مع
ربما تناسوا ھؤالء او یتناسون االحداث , الخزعبالت الباطلة الغیر واقعیة 

التاریخیة عبر العصور والمراحل منذ نشاة وتكوین االسالم الى اسالم 
البحیري وغیره این صاروا واصبحوا طبعا تم االنتقام منھم وهللا خیر 

.المنتقمون والماكرون 

ة التطویر واالصالح جمیعھم قتلوا وكفروا وتم نفیھم ونذكر منھم دعا
تم تكفیر وحرق جمیع كتب ابن رشد في اسبانیا , بعض االمثلة القلیلة 

این اصبح الفارابي وانتھاءا حامد ابو زید وطھ , دولة االندلس المستعمرة 
حسین وتوفیق الحكیم واسالم البحیري وسید القمني وناھض حتر وغیرھم 

االیعاز جاء من , ھؤالء وغالبیتھم تم تكفیرھم واالیعاز الى قتلھم , 
قلناھا ونقولھا , االسالم الذي یسمى معتدال ووسطیا كاالزھر وغیره 

االسالم غیر قابل ال للتطور وال لالصالح وال الى حتى تغییر الفھم 
السیاقي في تفسیر االیات وحذف ومراجعة االحادیث التي اصبحت مھزلة 

العالم كرضاعة الكبیر وبول البعیر ودخول الحمام والثالث حجرات في
والخ من العادات والممارسات الشخصیة التي یكون االنسان مسؤول عنھا 

لھذا االسالم یتدخل في , ولیس قانون او تشریع یكون من هللا ورسولھ 
الصغائر والخصوصیات التي تعتبر غیر مھمة في حیاة البشر ونسي 

ن یضع خطة واستراتیجیة محددة للحكم ونواة التطور العلمي في االسالم ا
وسقوطھ ولم یتبقى الميــار االســذا االنھیــاالت وادى الى ھــكافة المج

شیئ سوى ساعة ولحظة اعالن ھذا السقوط المحتوم الذي ھو االن على 
.االبواب 

سالم قادرعلى ان مرة اخرى نقولھا ان دعاة ھذا التوجھ من ان اال
, یتعایش مع غیره ماھي اال اكذوبة اخرى ومھزلة تضاف الى سابقاتھا 

نحن مع كل مسلم قادر ان یعیش مع االخر بكل تفاصیل الحیاة وان یحتفظ 
اذا كان بھذه , یاعتقاده ودینھ وایمانھ لنفسھ وال ان یفرضھ على االخرین 

ایش واالندماج وھذا الذي القابلیة والرؤیة اذن لیس ھناك مشكلة في التع
ھؤالء وبكل ثقة ووضوح , حصل مع اعداد ال باس بھا من المسلمین 

نقولھا بعیدون عن الدین والقران واالحادیث وخطب الجمعة وكالم شیوخ 
.الشعوذة والتھریج والفكر االرھابي 

اما الغالبیة العظمى وھنا تكمن الكارثة غیر قادرین ال على التعایش 
لى االندماج وان بقوا في ھذه الدول الغربیة مئات االعوام وولدوا وال ع
اضافة على ذلك حتى الذي یعتنق االسالم على ایدي ھؤالء یصبح , فیھا 

اء الن االسالمــمثلھم ارھابیا وحاقدا ومنتقما وكارھا للحیاة وللبشریة جمع

قاتلوا ویقتلون في سبیل الھ یكره الحیاة والتمتع فیھا ویرید فقط من اتباعھ ان یموتوا وی
سورة التوبة , االسالم الذي ھو غیر معروف بھذه الصفات القاسیة مع البشر الذین خلقھم 

اكثر الذین یقومون بعملیات ارھابیة واجرامیة في , الدلیل ھو / وقاتلوا في سبیل هللا الذین /
لفئة اضافة الى ما ھو الغرب قد ولدوا فیھا او من الذین اعتنقوا الفكر على ایدي ھذه ا

.موجود في االعالم واالنترنیت والفضائیات 

شخصا على ایدي دمحم لحویج بو ھالل 84في نیس ادت الى مقتل 2016احداث فرنسا 
معروفة بدمویتھا ووحشیتھا منذ الحرب العالمیة الثانیة وتفجیرات 2015ھجمات باریس , 

صالح عبد السالم یحمل , 1984فرنسي ولد عام ابراھیم عبد السالم, 2004مدرید عام 
سامي , 1985اسماعیل عمر مصطفى فرنسي ولد , 1989ایا الجنسیة الفرنسیة ولد 

عملیات اخرى في المانیا من دھس واغتصاب , في باریس 1987عمیمور فرنسي ولد 
سلسلة , اشخاص واصابة العشرات في احد االسواق التجاریة8تم قتل , وطعن بالسكاكین 

200شخصا واصابة 35اخرى من العملیات االرھابیة شھدتھا بلجیكا اسفرت عن مقتل 
.اخرین 

52الھجوم االخیر على البرلمان البریطاني اتى من معتنق لالسالم اسمھ خالد مسعود 
بھا طبعا ھناك المئات من العملیات القذرة التي قاموا, مولود في بریطانیا , عام 

االرھابیین من اتباع االسالمیین االرھابیین في مختلف دول العالم وال مجال لذكرھم الننا 
نحتاج الى مجلدات لسرد ھذه القصص المؤلمة من مصر وقتل االقباط وتفجیر اكثر من 

االرھاب في العراق ضد , من القبطیات بالتھدید واالرھاب قاصراتالكنیسة واسلمة84
االرھاب السني ضد , یزیدیین واتباع القومیات والدیانات غیر المسلمةالمسیحیین واال

االرھاب في سوریا والیمن ولیبیا وجمیع دول العالم ھو ارھاب اسالمي ال غیره , الشیعي 
اردني مولود في امیركا –ختاما نروي ھذه الحادثة في امیركا لشخص فلسطیني , 

یصبح طبیبا وعسكریا في الجیش االمریكي وصرفت علیھ الحكومة االمریكیة امواال لكي
2009عام , في قاعدة فورت ھود 1997التحق بالجیش سنة , اسمھ نضال مالك حسن 

من اصدقائھ وجرح العشرات من الذین كانوا یاكلون وینامون مع ھذا االرھابي 13قتل 
50كي قتل افغاني اخر امری, الذي تاثر بمجرد ان سمع احد شیوخ االرھاب وھو العولقي 

.في ملھى لیلي مدینة اورالندو 53شخصا واصیب 

ان دل ھذا الى شیئ فھو یدل على ان االندماج واالنصھار والتعایش ما ھي اال خدعة 
كما یحصل الیوم في اوربا ودول اخرى مع الالجئین وتعلیمھم اللغة , واكذوبة وخرافة 

من المجتمعات الغربیة التي ال یختلف والسباحة وغیرھا من افكار الطبقة الفاشلة الغبیة
تفكیرھا بھذا المجال فقط عن اي حیوان الیف اوربي او ربما ذلك الحیوان االلیف یكون 
اكثرا وفاءا الى صاحبھ من ھذه الطبقة المقفلة التي یقال عنھا بالمخططین وواضعي 

ایا سیئة تجاه اي نحن لسنا ضد المسلمین ولیس لدینا نو, نظریات الفشل العقلي والدماغي 
مسلم یقبل االخر ویتعایش معھ وان ال یفرض رایھ وافكاره وعقیدتھ على االخرین اي 

واالوطان للجمیع نحن ضد االرھاب والعنصریة والفاشیة والنازیة والتطھیر , الدین 
العرقي الذي تمارسھ الجماعات والمنظمات االسالمیة المتشددة التي تطبق الدین وتقول 

ا شرع هللا وعلى الجمیع ان یقبل بھھو ھذ

خدعة االندماج والتعايش مع اآلخر
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 شاھدت بعض الدواعش من على شاشات الفضائیات وھم یدلون باعترافات تورطھم
في عملیة كركوك االرھابیة لقد كان اغلبھم شبابا في عشرینات او ثالثینات اعمارھم، 

كانو صغارا على اتخاذ اي موقف دیني او 2003وعندما حصل التغییر في العراق سنة 
.ا سیاسیا او طائفیا، ذلك یعني ان افكارھم ھي من بودقة ما بعد التغییرتبني فكر

ما یلفت النظر ھو انتمائھم الحدیث الى منظمة ارھابیة دمویة 
وھمجیة معروفة على النطاق المحلي واالقلیمي والعالمي اذ 
ان ھذه المجموعة من الشباب المتورطة في احداث كركوك 

وحتى 2015و2014في سنوات كانت قد انظمت الى داعش 
، وھو امر مثیر لالستغراب، اذ ان ھمجیة ودمویة 2016في 

منظمة داعش اصبحت حدیث الصحافة والفضائیات العالمیة 
ولم یعد ھناك من یجھل اجرامھا خاصة بعد احتالل الموصل 
وما رافقھ من مآسي انسانیة حلت بالعراقیین وخاصة من 

شكل واضح الى الفشل الحكومي وھذا یشیر ب. الدین األیزیدي
وفشل منظمات المجتمعات المدني في نشر ثقافة مضادة 

.لالرھاب

عادة ال تتشكل القناعات الدینیة والسیاسة والفلسفیة في سنوات المراھقة والشباب، وقد 
تكون جمیع االرتبطات او االنتماءات الى اي منظمة او حزب او مجموعة في المراحل 

فما ھي العوامل التي .ولى بفعل دوافع وعوامل عاطفیة او میول اجتماعیةالشبابیة اال
دفعت بھؤالء الشباب الى االرتماء في احضان تنظیم داعش المرعب البشع حیث ال یوجد 

؟.سوى الموت واالنتحار والقتل والجرام واالغتصاب
ھل ھناك ما یجذب الشباب الى البشاعة؟

المتكون من انتمائات متعددة من دول مختلفة التطور وكیف نفسر نسیجھا التنظیمي 
اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا، من دول فقیرة ومن دول غنیة، من انظمة قمعیة ومن انظمة 
دیمقراطیة، حتى االنحدارات االجتماعیة مختلفة، فمنھم من الطالب ومن الفالحیین ومن 

العاطلین عن العمل ومن خریجي الكلیات المختلفة؟

ل یمكن ان یكون العقل بمثل ھذه السذاجة فیصدق خزعبالت رجال وھ
الدین ووعودھم بالجنة والغلمان المخلدین وحور العین والغداء مع النبي 

واذا افترضنا بان العقل الخلیجي بشكل خاص والشرقي بشكل عام دمحم؟
بسیط حد الضحالة ومیال الى تصدیق الخرافات والتراھات الدینیة، فكیف 

انضمام اصحاب العقول القادمة من الغرب والتي تعلمت في نفسر
المدارس العلمانیة وعاشت في ظل انظمة الحریة وحقوق االنسان 

وعلى افتراض ان ھناك عوامل جذب، فھل یمكن ان والوعي االجتماعي؟
تكون من القوة بحیث تدفع الشباب لالنضمام الى منظمة مطاردة عالمیا 

زوال االكید؟ومصیرھا ھو الفناء وال

ال نعتقد اننا نكون على خطأ اذا قلنا بان اكثر عوامل الجذب قوة ھي 
المجاني، وعذرا على استخدام ھذه الكلمة ) النیك(الوعود الدینیة في 

المباشرة الخادشة، لكنھا تعبر عن حقیقة ما یفكر بھ الداعشي عندما یقدم 
من الحب ومن على عملیة انتحاریة، فدافعھ ھو غریزي حیواني خال

.التھذیب

نعتقد ان ھناك عوامل اقوى من عوامل الجذب، وان ھذه العوامل لیست 
دعوات مباشرة لالرھاب فھي تختلف عن تلك الدعوات التي تتبناھا 
المنظمات االرھابیة مثل داعش والقاعدة وجبھة النصرة وبوكو حرام 

واحیاء سوق وغیرھا التي تثقف الناس بالذبح واالغتصاب واالستعباد 
.النخاسة االسالمي

الدعوات المبطنة لالرھاب ھي تلك التي تنشر ثقافة الحقد والبغض ضد 
االخر وتتبنھا دول وتمولھا بملیارات الدوالرات وتدعي بنفس الوقت انھا 

.تحارب االرھاب بینما ھي تنتجھ

الدعوات المبطنة لالرھاب ھي في الثتقیف المتواصل بان وجود االخر
المختلف یشكل تھدیدا مباشرا ینذر بالھالك واالبادة وتدنیس العرض 

ھي في اعتبار ان ھذا النوع ، وسحل الشرف في االوحال وتشویھ االسالم
من الحقد ھو حقد مقدس من اجل الحفاظ على النوع، القومیة، الطائفة، 

.المذھب، العشیرة، المكون، الدین

س نوع وجنس التثقیف الحاث على وعندما یكون التثقیف المضاد من نف
العداوة والبغض والحقد، فانھ ینتجب حقدا مقابال كرد فعل وتكون فرص 

.تحول الشباب نحو االرھاب اكثر احتمالیة

التثقیف ضد االرھاب یجب ان ال یكون دینیا، ألن المجادالت الدینیة تخلق 
ان یكون یجب، بل اتباعھا ومناصریھا وتزید اعدادھم من جمیع االطراف

تثقیفا انسانیا علمانیا یبتعد كلیا عن النفخ في كوانین الحقد والضغینة 
.واحیاء ماضي التاریخ المرقع بالثارات

من ھنا نستطیع تفسیر انظمام االحداث والمراھقین والشباب الى ھذه 
المنظمات االرھابیة ذلك ان التثقیف المضاد المرتكز على الجانب الدیني، 

ل عاطفیة مقاومة قد تجد في االرھاب متنفسا لھیخلق ردة فع

هل هناك ما 
جيذب الشباب 

إىل البشاعة

مالوم أبو رغيف
العراق
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 الفیزیائي الفرنسي جان بییر غارنیھ مالیھJean Pierre Garnier
Malet بأن اجسامنا ایضا طاقة ویمكنھا ان " بسط الزمن"اكد في نظریتھ

بادل المعلومات تكون مستقبلة وباعثة للطاقة، وبالتالي یمكنھا ان تت
.للمستقبل

فإن كل دقیقة نحیاھا، ھناك جزء صغیر من Maletحسب مالیھ 
المعلومات الذھنیة التي نتلقاھا بصورة غیر واعیة تدور حول المستقبل او 

.، اي الطاقة الكمیة بحسب تعبیر الفیزیاء"االنا اآلخر"

ومع ذلك یبدو لدینا احساس بتتابع الوقت، : "Maletیقول مالیھ 
بحسب التشخیص التصویري ان ادمغتنا یتسجل ویطبع فقط صور 

: ویتابع شارحا. فبین لحظتین مدركتین ھناك لحظة غیر مدركة . وامضة
ان ظاھرة بسط الزمن تعطینا كخالصة ان االنسان یعیش في الزمن 
الواقعي ویعیش في الزمن الكمي ایضا، وھو زمن غیر مدرك یحتمل 

عددة منھا یمكنھ حفظ االفضل، ونقلھ الى من یعیش الزمن امكانیات مت
".الحقیقي

صورة التي یتلقاھا 25ویؤكد الفیزیائي الفرنسي انھ من بین كل 
غیر 25واحدة فقط، الن الصورة 24دماغنا من الشاشة في الثانیة یرى 

.مدركة، لكن الدماغ یلتقطھا بصورة خفیة

ما نحن علیھ یمكن ان تكون في الجسد "االنا"بنفس الطریقة فا 
" طاقة"الفیزیائي بصورة واعیة في الحاضر، ویمكنھا ایضا ان تكون 

یمكنھا ان تسافر عبر الزمن الى . والتي یشكل ایضا جزءا من وجودنا
.المستقبل بحثا عن افضل طریقة لنكون بھا

بل الى الجسم الفیزیائي ان المعلومات التي یتم نقلھا عن المستقMaletبحسب مالیھ 
یمكننا القول انھ بین االنا الواعیة واالنا : "تكون حصریا اثناء النوم العمیق ویختصر قائال 

الكمیة ھناك تبادل للمعلومات التي تسمح لنا باستشراف المستقبل وفي الفیزیاء یسمى 
".التوغل االقصى وھو مثبت بشكل كبیر

وصول المعلومات المستقبلیة الخفیة الى دماغنا عبر ووفق ھذه النظریة الجل تسھیل
وبناء علیھ فبصورة متواصلة . فمن الضروري الحفاظ على نقاء افكارنا" االنا الطاقیة"

واعتمادا على الظروف، یقدم لنا العقل تكھنات حول ما یمكن ان یحدث او ما یجب علینا 
االیجابیة، واعطاء اھتمام وانتباه فعلھ على صعید المستقبل الشخصي،  لذلك فعبر االفكار

سیحمل لنا من بعد آخر " االنا اآلخر"الى حدسنا یمكن حل الصراعات والمشاكل، فـ 
.المعلومات الصحیحة لمستقبل یرضي ما نرغب بھ

علیھا تكون نظیفة ونقیة Maletلھذا فاالفكار بحسب الفیزیائي الفرنسي مالیھ 
". االنا اآلخر"ة التي یتم فیھا االتصال بشكل مباشر مع خصوصا قبل النوم، وھي المرحل

وفي ھذه اللحظات لدینا القدرة على صنع المستقبل الذي نریده في الغد، یمكننا ن نرى 
.المخاطر قبل حدوثھا وبالتالي تجنبھا في الحیاة الواعیة

ات في زمن لدینا زمانین مختلفین بالوقت عینھ، لحظة بالوقت الواعي، والوف اللحظ
.آخر غیر مدرك، یمكننا ان نقوم بامور تشكل تجربة ننقلھا الحقا الى الزمن الواعي

ھناك خاصة اخرى معروفة في الفیزیاء وھي ثنائیة المادة، : "ویتابع الفیزیائي الفرنسي
ونحن بالوقت عینھ ". موجة"، او "جسما"فالجزيء یمكن ان یكون بالوقت عینھ ان یكون 

".م وطاقة، لدینا قدرة للذھاب الى المستقبل بحثا عن المعلومات بسرعة الموجةایضا جس

نھارا من الصعب التحكم باالفكار، لكن االمر ممكنا في اللیل قبل االستغراق في "
، لكي "الثنائي"النوم، یكفي دقیقة واحدة لنتصل بھا بھذا الجانب الطاقي فینا الذي یسمى 

.ینصح جان بییر غارنیھ مالیھ". ل تواجھنانطلب منھ حلوال لمشاك

ان نظریة بسط الزمن التي اكتشفھا العالم الفرنسي عام 
عبرھا "لدیھا العدید من التطبیقات العلمیة والفیزیائیة، 1988

یمكن فھم افضل لسیرورة الحیاة ووظیفة االفكار، وتشرح كیف 
ویمكن ". یمكننا ان نستخدم حدسنا وغریزتنا وافتراضاتنا

.تطبیقھا یومیا

لدینا جسم مخلوق بدقة یسمح لنا النفاذ الى المستقبل، "
Maletیقول الفیزیائي مالیھ . والعودة للعیش فیھ حاضرا

األنا اآلخر 
واستشراف 

املستقبل

كامي بزيع
لبنان
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 ٍقد یكون غریبا أن أتحدث بلغة لیست ، باألصل ، لغتي ، ولكن ما دامت اللغة وسیلة ّ ً
ّأود أن . ٌّلتخاطب بقصد إیصال فكرة إلى المقابل ، فإن إستخدامھا مجازي لتحقیق الغرض ل

ّأخاطب قوما ، یظھر أنھم صموا آذانھم وأغلقوا عقولھم حتى ال یسمعوا أو یفقھوا غیر ما  ً
ّیخاطبون بھ باللغة التي یدعون أنھم أولیاؤھا  الذین " المسلمین " أرید أن أخاطب . َ

ّوض كلما دعي إلى الصالة ثم یسیئون إلى نبي المسلمین دمحم ّیصلون الفر ) ص ( ّ
. باإلنتقاص من مقام زوجتھ ، خدیجة ، التي كانت عماده في نشر رسالتھ السماویة 

ِما كان محمد أبا أحد من رجالكم "  ٌ َ، لم یدرك مغزاھا أولئك الذین یفتون بأن الرجال " ّ
ّقوامون على النساء ، فترى بأي  ُ ًشرع یحكمون وهللا لم یجعل من ذریة دمحم ولدا ذكرا ّ ً ّ .

ً، كذبا ، وینتقصون من قیمة " بتشیعھم " الذین یتمسكون " ّشیعة علي " أرید مخاطبة 
الذي من أجلھ یبكون ویلطمون ) ع ( وھي شریكة حیاتھ وأم الحسین ) ع ( الزھراء 

ًفترى من كان سیكون الحسین ّویضربون القامات من ألف وأربعمائة ونیف من السنین ،
؟) ع ( لو لم یكن من ذریة الزھراء 

الصمد ، لم یلد ولم یولد "  ٌإن القطع بأن هللا ذكر أم أنثى یعتبر " . قل ھو هللا أحد ، أ
َكفرا بھذه اآلیة القرآنیة ، التي نزلت للتوحید ، فترى بأي شرع یفتون بأفضلیة الرجل على  ً

ّلم یختر أن یعرف بجنسھ الذكوري أو األنثوي المرأة ، وهللا  ّ ّ الحیاة ال تستقیم و ال تستمر . ُ
ّبدون وجود الرجل والمرأة سویة متحدین ینجبان األجیال ، وإال ما الغرض من خلق حواء  َّ

. من ضلع آدم 

ًزوجات أنجبن منھم أوالدا حملوا نسبھم المباشر إلى الزھراء) ع (لقد كانت لجمیع األئمة  َ
، وقد إنقطعت سلسلة ) ص ( إلى النبي دمحم " ّوأؤكد من خاللھا " ومن خاللھا ) ع ( 

لعدم حصول نجل لھ بسبب عدم ) ع ( األئمة في اإلمام الثاني عشر ، المھدي المنتظر 
وجود زوجة ، فكیف ، یا قوم ، تكفرون بدور المرأة وتنزلونھا عن مقامھا الرفیع ؟ 

وجمیع نساء وبنات األئمة ) ع ( راء أترى ، ھل كانت الزھ
ًناقصات عقل ودین ؟ وھل أنتم الكاملون عقال ودینا ، وقد  ً
ّولدتكم أمھاتكم الالئي تدعون أنھن ناقصات عقل ودین ؟ أال  ّ
وهللا ، فإن أفراخ العقارب ، وحدھا من دون الكائنات الحیة 
األخرى ، تأكل جثامین أمھاتھا بعد الوالدة ، وأنتم تلك 

لعقارب ، یا ناكري فضل أمھاتكم الالئي حملنكم تسعة شھور ا
َبین أحشائھن ، وسھرن اللیالي ، من أجل أن تصیروا  ّ!

ّقدم مجلس الوزراء ، في ھذا الظرف العصیب الذي یمر بھ العراق ،  َ ّ
ّمشروع قانون األحوال الشخصیة إلى مجلس النواب لتشریعھ ، ولكن لم 

ًیت ، من قبل الجھة المتبنیة لھ ، إعتباطا بل إبتزازا یكن إختیار ھذا التوق ً ّ
لشخص حیدر العبادي ، حیث أصبح بین أن یختار تقدیم المشروع ، بما 
ّفیھ وعلیھ من مآخذ ، أو یفقد األصوات التي ترجح بقاءه وإستمراره في 

ًلقد إختار الرجل ، مرغما ، في سبیل تنفیذ مشروعھ لخدمة . منصبھ  ُ
.راقیین ، بأقل الخسائر العراق والع

ٌتقدیم مشروع القانون ھذا ، في ھذا الظرف بالذات ، جزء من سلسلة 
تظاھرات ، وممارسات سیاسیة تقوم بھا الجبھة المناوئة لإلصالح 
ًومكافحة الفساد التي أعلن عنھا حیدر العبادي ، وقطع وعدا أنھا ستكون 

. یة من برنامج حكومتھ ، بعد إنجاز النصر على الدواعش الفقرة التال
ًیعتبر تقدیم مشروع القانون في ھذا الظرف مكمال لجمیع الخطوات  ّ
األخرى المتالحقة في خلق المشاكل واإلشتباكات بین القوات المسلحة 
اإلتحادیة والپیشمرگة في عملیة بسط السلطة اإلتحادیة على المناطق 

وإستالم المطارات والمعابر الحدودیة ، وفي عملیات المتنازع علیھا ، 
التفجیر في كركوك ومناطق أخرى ، وكذا تقدیم الطلبات التعجیزیة إلى 
الحكومة بضمنھا مشروع تخفیض حصة اإلقلیم من موازنة الدولة من 

.بقصد تأجیج الخالف بین المركز واإلقلیم % 12.6إلى % 17

ًإننا نعیش ، صراعا عنیفا  ، وبأشكال مختلفة ، بین الكتل السیاسیة ، علینا ً
ّأن نتوقعھا على تنوعھا ، لكن یظل القاسم األكبر محاوالت كتلة معینة ، 

ًإلى السلطة لوالیة ثالثة ، وجعل العراق تابعا " ّشخص معین " إعادة 
" !ّمعینة " لدولة 

يلماز جاويد
العراق

خطاب
ألولئك
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 ))لصحیة وعائلتي ماذا عساي ان أقول على بلد یراقب حالتي ا
باستمرار ، ماذا أقول عن بلد ال یتأخر في دفع الرواتب دقیقة واحدة ، 
ویعطیك مایكفي لك وعائلتك للعیش بكرامة ، ماذا أقول عن بلد یدفع لنا 
بدل الكھرباء والماء واجور السكن والخدمات وحتى اجور السیارات في 

م ابنائي في ارقى ّحال مراجعتك لدائرة معینة ، ماذا أقول عن بلد یعل
المدارس العالمیة بالمجان ؟ ال أقول سوى ارجوا من هللا ان یوفقني لخدمة 
ّھذا البلد الذي قدم لي الكثیر ، اللھم احفظ مملكة السوید وأھلھا وحكومتھا  ِ َّ

))، اللھم ارحم بلدي العراق وأھدیھم لخدمة ابناءھم 

ھذا بوست نشره على صفحتھ في 
ر وصدیق لي منذ ایام الفیس بوك جا

مدینة الناصریة ــ السومریة اسمھ 
الذي اعدم ) عباس قاسم االسدي(

النظام السابق والده في ثمانینات القرن 
الماضي ووجد عباس رفات ابیھ في 

بعد ان 2003مقبرة الكرخ بعد عام 
عرفھ من خالل دشداشتھ التي یرتدیھا 

أم ( ابیھ والتي حملتھا الیھ زوجتھ 
.قبل ان یعدم بأیام) عباس 

یسكن عباس الیوم في غوتنبرك 
بعد ان یأس من انصافھ في محنتھ مع 
الیتم واعطاؤه حقوقھ التي ینعم بھا 
كون ان ابیھ دفع جسده ثمنا لقضیة 
كان یؤمن بھا لیصل عباس بعد اكثر 
من اثني عشر عام حیث لجأ ھو 

2016وعائلتھ الى السوید عام 
ن الحال ألرك بویعیش االن في غوتن
، وإن علیھ ان العراقیة میؤس منھا

یھاجر من البالد بعد ان شعر انھ فاقد 
.للالمن واآلمان 

ى ھي من وسدي عن السوید كبالد ومأفكرة عباس الحاج قاسم اال
بعض حاجتنا القلقة للبحث عن المالذ اآلمن في ادراك منا أن ھذه البالد 

یش حرا وآمنا ومتحضرا ھو من بعض في ایمانھا بحاجة االنسان لیع
، لھذا اصبح الحلم ودستورھا وقسم ملكھا امام شعبھامستلزمات فكرھا

السویدي بالنسبة للبلدان التي یقلقھا اللصوص واالرھابیین والمیلیشیات 
والقتلة ھي كما جنة عدن ودلمون في رؤى االساطیر القدیمة حیث 

بال بالرغم من معاناة بدائیة لالوصول الیھا محج لرغبة الھدوء وراحة ا
ةـاء المدرســوارع والدرابین والمقاھي واصدقــــــسك الحنین الى الشلھو

.االبتدائیة والجندیة حیطان ذكریات رسائل الغرام ومتعة ذكریات االفالم الھندیة 

تعیش انت لكنك علیك كما یتمنى عباس ان تحفظ سالمة اوالدك وتعلمھم جیدا حتى لو 
االب عزلة الشاي وصفحات الفیس بوك والحدیث مع االھل عبر الواتس اب والماسنجر 

.وھذا یكفي لتكون ھادئا وتنتظر راتب السوسیال كل شھر والفحص السنوي لسالمة قلبك 

یریدون ان تصبح بالد كالسوید بمثل ھذا المقاس المثالي من حیث بعض من المتخلفین ال
مساحة الحریة دون رقیب فتنشأ لدیھم نویستغلو.لتسامح والسالم واالمان االدیمقراطیة و

الفكرة االرھابیة الشاذة فیجلبون عقدھم البالیة معھم، وھي حتما عقد الشرق المستلب 
الل بعضــالد من خــة وامن ھذه البــاولون ان یعبثوا بسالمــوالفتاوي التكفریة العفنة فیح

الطابع االرھابي مثل الممارسة الشاذة وذات
ة حیث ـــاتة المجنونـــاالستمتلك

الناس االمنیین في سون بعملیات دھـــــومـیق
.ویعتبروھا عمال انتحاریا وجھادیاالشوارع 

في الحقیقة ھي اعمال تخلف وبربریة وعفن 
فكري وحضاري لیس مكانھ تلك االرض 
االسكندنافیة المسالمة بل مكانھ مغارات 

وارع ادلب والشوارع التي تدار قندھار وش
فیھا معارك باسلة تحاول فیھا قوات مكافحة 
االرھاب من ھزیمة داعش في الجانب االیمن 

.من مدینة الموصل العراقیة

ھؤالء القتلة الذین یتم ایوائھم عبر ھاجس 
االنسانیة وتقدم لھم المساعدات والماوى 

ت وبطاقة االیواء والراتب وتجري لھم مقابال
اصولیة في انتظار حسم قضایاھم ثم 
ینزعجون النھا الحسم تأخر فیقومون بدھس 
الناس االبریاء كما فعلھا ھذا االزوبكي 
المتخلف قبل فترة في احدى شوارع العاصمة 
السویدیة استكھولم انما یعبر عن ذات عقیمة

یستحق فیھا سوى ان یقدم وبربریة متخلفة ال
ھ ـــة فقـــالده لیعیش مذلــعقوبتھ في عفن السجن ثم یعاد الى بالى قضاء عادل وینال 

التكفیر وتلك النظرة الضیقة لتفسیر ایات الدین عند فقھاء القاعدة والنصرة وداعش 
.وسواھم

بوست صدیقي عباس االسدي یحمل معناه وقیمتھ الروحیة 
واالنسانیة وحین نغلفھ بمعناه الروحي واالنساني سوف نرى 
وبالخط الالتیني والكوفي تلك العبارة المخطوطة على جلد 

ارحموا السوید یرحمكم هللا: الغزال والتي تقول 

نعيم عبد مهلهل
العراق

..إرمحوا السويد
!!يرمحكم اهللا
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 ال یخفى ان االرھاب لیس مجرد ردة فعل ضد انظمة سیاسیة مستبدة ، سواء أكانت

دة فعل للفقر المدقع الذي شمولیة ام سلطویة تمارس القمع ، كما ان االرھاب لیس مجرد ر
اتسعت دوائره بسبب الفجوة الطبقیة العمیقة بین االغنیاء والفقراء ، كما انھ لیس ردة فعل 
ضد البطالة التي سرقت احالم الشباب وقضت على آمالھم وأمانیھم ، وانما االرھاب 

ھا ، وانما ھو ظاھرة بالغة التعقید ال یمكن اختزالھا مطلقا بواحدة من االسباب السالف ذكر
.تربویة ، في منشأھا وتكوینھا االساس / صناعة مبرمجة منظمة ، صناعة ثقافیة 

اخطر انماط االرھاب ، فلقد احدث ھذا التنظیم ) داعش ( ویمثل التنظیم االرھابي 
تخریبا جغرافیا وتاریخیا وتراثیا في الواقع ، وصدع نسیج المجتمع ، وكفر ملال ودیانات 

، ومارس ابشع انواع القمع ضد خصومھ ،ـ وكل ما عداه خصوم ـ وكان آللة ومذاھب 
.البطش التي یستخدمھا اثارھا المرعبة في النفوس 

:ان مثاقفة الفكر الداعشي تأسست في تصوري بناء على المحاور االتیة 
ـ 661( تیمیة مثاقفة االفكار المتطرفة المغالیة في التراث ، متواشعة مع فكري ابن -أ

.في التاریخ القریب ) م 1791ـ 1703( في الماضي ، ودمحم بن عبد الوھاب ) ھـ 728
.ـ القراءة الحرفیة للنصوص الدینیة وتفسیرھا آلیا ب
ـ المواءمة بین النصوص الدینیة واالحداث التاریخیة ، لدرجة یصبح تاریخ ج

.اد صیاعة الحاضر في ضوء الماضي المسلمین ھو تاریخ االسالم ، بحیث تع

وما كان لھذا التنظیم ان یؤدي ادواره البشعة ھذه كلھا دون عملیة غسیل ادمغة الناس ، 
وتعتمد ھذه العملیة تأویال خاصا لنصوص تراثیة ، وجدت لھا قبوال في انسجة اجتماعیة 

.محددة ، واصبحت بعد ذلك حواضن للفكر ، وجنودا للقتال 

ھنا او ومن المؤكد ان غسیل العقول واالدمغة ال یتواري بمجرد تحقیق انتصار عسكري
، ولذلك صناعة للثقافة ، وصناعة للتربیة، بمعنى اخر ان ھناكھناك ، الن المشكلة اكبر

، ضادة قادرة على االزاحة واالحاللفان مقارعة ھذه الصناعة ال بد ان یكون بصناعة م
قول من اوھام وافكار، ربما تكون ترسخت في العقول والنفوس، ازاحة ما ترسب في الع

واحالل ثقافة بدیلة سلیمة معافاة ، وھذا یعني اننا ازاء معركة ذات 
صراع ضدي بین ثقافتین ورؤیتین ومنھجین متعارضین 

.متناقضین 

2
وتتجلى معضلة تعرض االطفال لمدة عامین او اكثر لعملیات 

يــــر االرھابي فـكـادت الى زرع الفــة ، فقــمبرمجاغ ــغسیل دم

ولقد خضع ھؤالء االطفال لمؤثرات اعالمیة صادمة .وجدانھم ومخیلتھم 
اطالق ذبحھم بطریقة بشعة ، اوكاغراق المخالفین واحراقھم او

ن مرة، الرصاص علیھم ، واكثر من ھذا ان االطفال شاھدوا ذلك مجبری
، ر الذي ترك اثرا عمیقا في نفوسھم، االمخرىویدفعھم الفضول مرة ا
.وانعكس على سلوكیاتھم 

ویلخص تقریر المؤسسة العربیة للتنمیة بحوث خبراء نفسیین راقبوا 
منھم كانوا یلعبون بطریقة 43العاب خمسین طفال في الموصل وتبین ان 

ذ كانوا یستخدمون قطع الخشب كسكاكین ومسدسات ، ویقلدون ، إعنیفة
، الذي یؤكد تربیة جیل مؤمن بالعنفالدواعش في القتل والتذبیح االمر 

ولقد تعرض االطفال ، وبخاصة .وینذر بمخاطر لما بعد تحریر الموصل 
الى برمجة وصناعة تربویة ثقافیة من ) 15ـ 8( الفئات العمریة بین 

.خالل الكتب المنھجیة التي فرضتھا داعش على المناطق التي احتلتھا 

كتابا تشتمل ) 19( وكانت الكتب المنھجیة التي اطلعت علیھا وھي 
كلھا على مقدمة واحدة ثابتة متكررة ، وتحدد ھذه المقدمة بعض مالمح 

:السیاسة التعلیمیة ، ویمكن تلخیصھا بالنقاط االتیة 

رؤیة صافیة ال شرقیة (یقوم منھج الكتاب على ما اطلق علیھ الدواعش 
:، وتتحدد ھذه الرؤیة بما یأتي )ة وال غربی

ـ اتباع خطى السلف الصالح والرعیل االول لھا ، وموافقتھا للكتاب أ
.والسنة 

ـ ابتعادھا عن االھواء واالباطیل واضالیل دعاة االشتراكیة الشرقیة ب
.والراسمالیة الغربیة 

في شتى ـ ابتعادھا عن سماسرة االحزاب والمناھج المنحرفة ج
.اصقاع االرض 

ان محتوى الكتب المنھجیة یتماشى مع مضمون ما اطلقت علیھ داعش 
التي ترتكز على تعلیم التالمیذ الجھاد وفنون القتال ، ) الرؤیة الصافیة (

وتسھم ھذه الكتب في بث روح الكراھیة وتكفیر المخالفین وتغرس 
فنا عند االھداف العامة ولو توق, االفكار المتطرفة في نفوس التالمیذ 

لكتاب التاریخ للصف االول العلمي ـ على سبیل المثال ـ فانھا تتحدد بما 
:یأتي 
.تنقیة التاریخ من االباطیل التي اقحمت فیھ -
.ترسیخ القیم الجھادیة في نفوس ابناء االمة -
رة تبصیر الطالب بمواقف الوالء والبراءة التي حدثت في السی-

.النبویة والخالفة الراشدة 

وتعتمد ھذه االھداف على مستوى التطبیق على القراءة الخاصة 
لالحداث واالسس والمعاییر والتفسیرات التي یحددھا ابن تیمیة ودمحم بن 

ان المؤمن ( عبد الوھاب ، ففي مجال الوالء والبراءة یرى ابن تیمیة 
ان الكافر تجب معاداتھ وان یجب مواالتھ وان ظلمك واعتدى علیك و

) .اعطاك واحسن الیك 

:اما اھداف تدریس العصور التاریخیة المختلفة فانھا تتحدد بما یأتي 
.ان یحفظ الطالب الحدیث الذي یبشر بعودة الخالفة على منھج النبوة-
.ان یعدد الطالب المراحل التاریخیة للمسلمین على اساس الحدیث -
.ان یشرح الطالب خطورة القبور واالضرحة على التوحید-
.ان یبین الطالب اثر الحكام والعلماء في تغییر العقائد -
.ان یعدد الطالب اصناف الشرك القدیم عند العرب -
.ان یالحظ الطالب كیف كان العرب مستضعفین قبل البعثة -

االرهاب صناعة 
ثقافية تربوية

)ستراتيجية لتربية ما بعد داعش مقترحات ( 

كرمي الوائلي
العراق
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شرعي فانھ یعتمد على منھجي ابن اما كتاب العقیدة للصف االول ال
تیمیة ودمحم بن عبد الوھاب ، ویتم االستشھاد بارائھما ، ولذلك فان رؤوس 

:الطواغیت ھم 
.الحكام الحاكمون بالقوانین الوضعیة -
.رؤوساء العشائر الذي یحكمون بالعادات والتقالید -
.اعضاء البرلمانات الكفریة -

.جالس التشریعیة اعضاء الم-
.القضاة في المحاكم الوضعیة -
وتعد الدیمقراطیة التي تشتمل على حكم الشعب والتداول السلمي (

للسلطة والفصل بین السلطات واستقالل القضاء واحترام حقوق االنسان 
، وكذا االمر في ) وسیادة القانون ، كل ما سبق یعد كفرا مستقال بذاتھ

).دس ویعقد علیھا الوالء والبراءطاغوتا ویق(اصبحت الوطنیة التي 
.واشار الكتاب كذلك الى احزاب سیاسسة قومیة وعروبیة 

3

ان طرائق تحلیل مناھج داعش یعتمد طریقتین بحسب ریمون 
حیث تكون الكلمات واألفكار ھي وحدة التحلیل، ) ماذا یقال؟ : (المعلولي 

كیف یقال ذلك؟ (والثانیة 
) .بمعنى الكیفیة التي یتم من خاللھا تقدیم المحتوى وإظھار الصورة(

وقد یطرح المنھج فكرة الدعوة الى الجھاد او التبشیر بالخالفة ، سواء 
أكان باللغة العربیة او االنكلیزیة ، ففي كتاب اللغة االنكلیزیة للصف 

ونھ السادس االبتدائي ھناك نص عن احیاء الخالفة ،ویتلخص مضم
بمفاجاة ایجابیة للمسلمین الحقیقین داخل الدولة االسالمیة الذین شعروا 

غیر ان . بفخر وسرور ، وحرص من یعیشون خارجھا بالھجرة الیھا 
احیاء الخالفة صدم غیر المسلمین من یھود ونصارى ورافضة وبقیة 

.الكفار الذین شرعوا یحاربون دولة الخالفة 

لى قسمین ، جلھم یقع في دائرة الكفر ، ان النص یصنف الناس ا
والمسلمون الحقیقیون ھم الدواعش ،سواء أكانوا داخل منطقة نفوذ داعش 

.او في اماكن اخرى 

واذا كانت االفكار ھنا تطرح عبر نص باللغة االنكلیزیة فقد تطرح 
االفكار في سیاق مسائل ریاضیة ، وعندما نطالع بعض كتب الریاضیات 

عتمد مسائل الحساب على جمع وطرح البنادق والمسدسات ، او فانھا ت
.تطلب حل اسئلة تشتمل على معارك وجنود 

یشتمل الریاضیات للصف الخامس االبتدائي على مجموعة من 
:المسائل الریاضیة 

جندیا 275220ـ في احدى المعارك بلغ عدد جنود الدولة االسالمیة 
جندیا جبانا ، ایھما اكثر 356230د الكافرین بلغ ، في حین ان عدد الجنو

عددا ؟ وماالفرق بین عدد الجنود ؟
علبة ، في 100طلقة مسدس ، كم قطعة في في 25تتسع علبة لـ -

علبة ؟1000
ساعات في الیوم ، كم ساعة 7یرابط احد جنود الخالفة االسالمیة -

.یوما 285یرابط في 
میا ، یو230عدد الوافدین الى دولة الخالفة من جمیع الدول اذا كان-

.یوم32كم یبلغ عددھم خالل 
مقاتال على ثالثة محاور بالتساوي 87في احدى الغزوات تم توزیع -

، ما عدد المقاتلین في كل محور ؟

من وقد تطرح االفكار من خالل صورة او لون ، حیث یطغى اللون االسود على كثیر 
صفحات مناھج داعش ، كون السواد شعارھم ، ویضعون ایضا صورا لالسلحة في 

.الفراغات بین الصفحات والوحدات 

4

بانھا مناطق شبھ 2003یمكن وصف المناظق الوسطى والجنوبیة في الغراق بعد عام
بات عدیدة لم تعرف االستقرار ، وشھدت اضطرامستقرة ، بخالف المناطق الغربیة التي

كان اكثرھا كارثیة االحتالل الداعشي ، وقد تمكنت قواتنا المسلحة والحشد الشعبي ـ بحمد 
واذا كانت االدارة .هللا ـ من مكافحة االحتالل ، وستتوفق من استئصالھ كامال باذن هللا 

عتیادیة ، التقلیدیة للمنظومة التربویة قادرة على ادارة االعمال الروتینیة في الظروف اال
فإن المنظومة التربویة بھا حاجة الى ادارة خاصة لالزمات والمخاطر ، وبخاصة في 
المناطق التي احتلتھا داعش ، من اجل مواجھة الظروف الصعبة وحساب االحتماالت 

.المختلفة واختیار الوسائل المناسبة لھا 

:واول ما تتحلى بھ ادارة االزمات والمخاطر 
جاوز الفھم الخاطيء لطبیعة االزمات والمخاطر والذي یعود الى المعلومات ان تت-

الناقصة والتسرع في اتخاذ القرارات العشوائیة واالنفعالیة والمتعجلة ، والحكم على 
.المخاطر دون معرفة بنیاتھا الداخلیة 

صة ، والنأي ان تتجاوز القیادات االدارة التقلیدیة التي لم تؤھل الداء ادوار متخص-
.تماما عن المحاصصة الطائفیة والحزبیة

تجاوز قیادات االستشارة وھیآت الرأي من اصحاب الوظائف االداریة واستبدالھم -
بكوادر كفوءة من حملة الشھادات العلیا ، وبخاصة اولئك المتمرسین بالبحوث العلمیة 

.والدراسات التربویة
:اآلتیة تمثل خطوة على الطریق الصحیح وبناء على ماسبق فان النقاط 

المحررة لمدة خمس سنوات خطة علمیة مدروسة الدارة االزمات والمخاطر للمناظق-
، تمثل السنوات الثالت االولى لتخفیف االثار التي تركھا االحتالل على التالمیذ ، وتمثل 

.السنتان االخریان االنتھاء كلیا من بقایا ھذه االثار 
قیاس وتقویم مرحلي كل ثالثة شھور ، یتم فیھا مراجعة وتعدیل مسار الخطط بحیث -

.تتوائم مع المعطیات المعالجة 
.مراجعة الخطة على وفق التغذیة الراجعة-

:وان تتصمن الخطة بعدین اخرین 
ا ، اذ ینبغي ان تنویع مصادر التأثیر في التالمیذ ، اذ ال یكفي ان یكون التأثیر مدرسی-

تسھم بذلك موسسات مصاحبة ، كالتعلیم العالي والثقافة والشؤون االجتماعیة ، اضافة الى 
ھذا فضال عن االستعانة بتوجیھات المرجعیات الدینیة واالوقاف . خبراء في علم النفس 

.الشیعیة والسنیة واالدیان االخرى 
.مدروسة تجفیف مصادر التأثیر الداعشي بوضع بدائل -

:وتتاسس الخطة على عملیتین متداخلتین 
االزاحة ، بمعنى ازالة ما تركتھ داعش من مؤثرات-
.االحالل ، اي احالل البدیل -

:وھذا كلھ یقتضي 
اعداد مناھج خاصة تعالج ما تركھ داعش من مؤثرات سلبیة في وجدان التالمیذ -

.وسلوكیاتھم 
تأھیل المعلمین والمدرسین والمرشدین التربویین والمشرفین التربویین ، اعادة -

.وتدریبھم على قیادة ادارة االزمات والمخاطر
تمكین التالمیذ من ممارسة نشاطات متنوعة في داخل المدرسة وخارجھا ، وفي اثناء -

یة االخرى ذات العطل الربیعیة والصیفیة ، وتكون االلعاب الریاضیة والنشاطات الجماع
االبعاد االنسانیة بدیال عن العاب العنف
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 ، اإلرھاب واإللحاد كلمات تجسد معنى الجھل بحقیقة وجود اإلنسان ومصیره
والجھل بوجود غایات من خلقھ ، كما تلخص حقیقة تآمر الغرب على إبادة شعوب العالم 

ولیتنحى الجھلة والخونة والمتآمرون عن .. ومحو اإلسالم من الوجود اإلسالمي
!!!الطریق

أن االنقضاض على الدین اإلسالمي .. ومن السخریات 
لتقویض أركانھ ال یعني سوى خسران البشریة لوجودھا ومصیرھا 

فنحن بدفاعنا عن اإلسالم ال نعني بھ دفاع عن الذات ، بقدر ما . 
وھذه رسالة أساسیة لكل بحوث الكاتب . ع عن اآلخر نعني بھ دفا

. الدینیة والعلمیة والسیاسیة

مالیین مسلم لقوا حتفھم في الصراعات في أفغانستان 4إن أكثر من 
م ، نتیجة 1980والعراق والبوسنة والشیشان وأماكن أخرى منذ عام 

انا ـ باإلرھاب ، التھامات الوالیات المتحدة والغرب للمسلمین ـ زورا وبھت
حیث أكدت منظمات حقوق اإلنسان ومراكز الدراسات األكادیمیة صحة 

وھكذا نحن نسعى ونؤسس إلنقاذھم ، وھم یسعون ..!! ھذه األرقام 
!!.. ویؤسسون لھالكنا وھالك أنفسھم

) أیدیولوجیة (لقد نجح الشیطان في توحید الغرب حول فكر وثقافة 
سالمي ، ومحو اإلسالم من الوجود ، كما نجح في إبادة شعوب العالم اإل

بث الفتن والفرقة بین المسلمین لیقوموا باالقتتال فیما بینھم على نحو بالغ 
وھنا یأتي دور ھذه الدراسات في فضح ھذه اإلیدیولوجیة ، ..!! الوحشیة 

واقتالعھا من جذورھا ، ومحاولة إعادة الوعي الدیني الحق للبشریة ، 
الم اإلسالمي ، وغیر اإلسالمي ، بحقیقة المھالك المتردیان وتبصیر الع

فیھا اآلن بفعل الشیطان ، ومحاولة انتشالھما من ھذه المھالك ، 
وتبصیرھما بحقیقة دورھما في ھذا الوجود ، ومحاولة توحید البشریة 
حول ھدف واحد مشترك لمواجھة الشیطان ، وإحباط خططھ في إقامة 

! "یطانمملكة الش.. "مملكتھ 
أن الغرب ـ وبما ال یدع مجاال ألي شك ـ ھو ] 1[وتبین ھذه الدراسات 

الذي یؤسس ویؤصل لإلرھاب واإللحاد ، مستندا في ذلك إلى نصوص 
عبادة ) أي أیدیولوجیة (كتابھ المقدس ، لیؤسس بالباطل لفكر وثقافة 

. الشیطان

ا في األوساط واآلن یكاد یكون ھناك إجماع في الغرب ، وخصوص
، ) سبحانھ وتعالى (العلمیة على وجود اإللھ الخالق المطلق لھذا الوجود 

أي (وخصوصا بعد أن وجدوا مكان إدراكھ في تكوین المخ البشري 
، ولھا دراسات أخرى قادمة بإذن هللا تعالى ، منھا البرھان ) الفطرة

.. عالىالعلمي الحاسم على صحة الدین اإلسالمي كما جاء في قولھ ت

ًیا أیھا الناس قد جاءكم برھان من ربكم وأنَزلنَا إلْیكم نورا مبینا [   ُِ ُِّ ًّ َْ ُْ ُ َُ ِ ْ َ ََ ّ َُّّ ِ ٌ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ
)174( [
).174: }4{النساء : القرآن المجید(

وكل ما عدا الدین اإلسالمي فھو دین وثني ، ولكن تبقى الغایات من 
الدین " عات غیر المسلمة ، لعدم وجود الخلق غائبة بالنسبة لھذه المجتم

.لدیھا " الحق 

وبدیھي؛ وجود غایات من الخلق تستلزم قیـام اإلنسان بتحقیق ھذه 
وبدیھي إن . حتى یحقق الغایات من وجوده في ھذه الحیاة الدنیا .. الغایات 

عدم تحقیق اإلنسان للغایات من خلقھ سوف تؤدي بھ إلى خسران وجوده 
فاإلنسان لم یخلق كنوع من ینتھي إلى العذاب على نحو أبديل.. ومصیرة 

.. العبث اإللھي وبغیر ھدف أو معنى كما جاء في قولھ تعالى

َأفحسْبتم أنما َخلقنَاكم عبثا وأنكم إلْینَا ال ترجعون [ ُِ ََ َْ ُ َّ َّ َُ َ َِ َْ ْ ُْ َُ َ ََ ً َ ْ الملك ) 115(َ ُفتعالى  َّ َِ َ َْ ُ َ َ
َّالحق ال إلھ إال ِ َِ َ َ ُّ َ ِھو رب العرش الكریم ْ ِ ََ ُْ ِْ ْ َ ُّ َ)116 [

)116–115: }23{المؤمنون : القرآن المجید(

كما وأن خلق الوجود ، بما في ذلك خلق ووجود اإلنسان ، لم یكن لھوا 
: إلھیا أیضا كما جاء في قولھ تعالى

َوما َخلقنَا السماء واألرض وما بْینَھما العبین [ ِ ِ َ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ْ َ ْ َّ ْ َلو أردنَا أن نتخذ ) 16(َ َِّ َّ َ َْ َ ْ َ
َلھوا التَخذنَاه من لدُنا إن كنا فاعلین  ِ ِ َِ َّ َُّ ِ َّ ُ ْ َّ َّ ً ْ َبل نَقذف بالح) 17(َ ْ ِ ُ ِ ْ ْ َق على البـــَ ْ َ َ ِ ِاطل ــّ ِ

االرهاب 
واالحلاد

احلروب الصليبية 
املعاصرة لتأسيس 
وترسيخ عبادة 

الشيطان

حممد احلسيين إمساعيل
مصر
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َفیدمغھُ فإذا ھو َزاھق ولكم الوْیل مما تصفون  ُ ُِ َ َُّ ِ َ َ َْ ُ ِ ََ ٌ َ ُ َِ ُ َْ : القرآن المجید] (18(َ
)18-16: }21{األنبیاء 

فالدین على حسب البحوث الفیزیائیة الحدیثة لم یعد القضیة النسبیة 
التي یتعذر قول الفصل فیھا ، حیث یتوه الثمین والغث في طیاتھا لیصبح 

فالواقع لم یعد األمر كذلك فالقضیة الدینیة . كل حزب بما لدیھم فرحون 
ائیة والریاضیة لھا من البراھین الفیزی" قضیة علمیة مطلقة " أصبحت 

الحاسمة ما یؤكد ـ وبما ال یدع مجاال ألي شك ـ على صحتھا أو بطالنھا ، 
بل وأصبح أسلوب البرھان العلمي المعاصر یصلح للحكم على صحة 

. الدین الحق من بین الدیانات الوثنیة السائدة في العالم في الوقت الحالي 
ال .. ترك سدى بعد خلقھوھكذا یصبح التدلیل القاطع على أن اإلنسان لن ی

.. یرقى إلیھ أي شك ، كما جاء في قولھ تعالى

ُأیحسب اإلنسان أن یترك سدًى [ َ َُ ْ َ َُ َ َِ ْ ُ ْ ْألم یك نطفة من مني یمنَى ) 36(َ ُ ٍ ّ ِ َِّ ّ ً ََ ْ ُ ُ َ ْ َ)37 (
َّثم كان علقة فَخلق فسوى  ََ َ َ ََ َ ًَ َ َ َّ َفجعل منھُ الزوجْین الذكر واألنث) 38(ُ ُ ْ ََّ َ َ ِ َ َْ َّ ْ ِ َ َ ) 39(ى َ

َألْیس ذلك بقادر على أن یحیي الموتى  ْ َ َْ َ ِ ِْ ُِ ََ ََ ََ ٍ َ ِ َ)40 [
)40–36: }75{القیامة : القرآن المجید(

وھكذا ؛ تصبح الرسالة األساسیة لبحوث ودراسات الكاتب ھي إنقاذ 
ُاآلخر ـ مغیب الوعي والعقل ـ بقدر ما ھي إنقاذ ألنفسنا كذلك وال أبالغ إذا 

: قلت

بل ومرحبا بقیام الغرب بإبادتنا ـ تحقیقا لھواه ـ ونحن على .. ال بأس " 
طریق الحق والصواب لیس لعلمنا فقط بنیل الشھادة وفوزنا بالخلود 
والسعادة األبدیة المنشودة ، بل لعلمنا ـ أیضا ـ بخسرانھم لوجودھم 

وخلودھم في قاع الجحیم لغبائھم المنقطع.. ومصیرھم على نحو أبدي 
. " النظیر

ولكن في المقابل ؛ یجب علینا ـ أوال ـ البالغ بوجود ھذه الحقیقة 
ّ، والتوعیة بوجودھا ، التي یدعون بعدم وجودھا لنكون ] 2[المطلقة 

.. لقولھ تعالى لألمة اإلسالمیة.. شھداء علیھم یوم القیامة 

َوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء[ َ ُ ُ ُ ُِ ًِ َ ََ ً ْ َ َ َ ُعلى الناس ویـكون الرسول َ ُ َّ َ َ َ ِ َ َ
ِعلیكم شھیدًا َ ْ ُ َ ...[

)143: } 2{البقرة : القرآن المجید(

.. [ ، في قولھ تعالى " قانون الجعل " وأرجو أن یتنبھ القارئ إلى 
ُوكذلك جعلناكم  ْ َ َ َ ِ َ بمعنى أن لیس لنا حیلة من أمرنا ، بل جعلنا هللا ... ] َ

. ، لنكون شھداء على الناسھكذا) سبحانھ وتعالى(

والتي سنأتي على التفاصیل ( وینقسم دراسات الكاتب في ھذا الشأن 
: إلى جزئین) تباعا فیما بعد بإذن هللا تعالى 

لمناقشة اإلرھاب في الیھودیة والمسیحیة لتأسیس : الجزء األول 
من مفھوم وترسیخ وتعمیم عبادة الشیطان ، والتأكید على خلو اإلسالم

اإلرھاب على اإلطالق ، ویتم ذلك بتتبع نصوص اإلرھاب في الدیانات 
الثالثة ، لیبین أن نصوص اإلسالم ھي أبعد ما یمكن عن معنى اإلرھاب 
، فجمیع نصوص القتال كما وردت في القرآن المجید تدور في فلك قولھ 

: تعالى
الذین یقات[ ِوقاتلوا في سبیل  ِ َِ ُ َ ِ َّّ ِ ِ ِ َ ْ ُ َ ال یحب المعتدینَ َلونَكم وال تعتدُوا إن  ِ ّ َّ َ َْ ُْ ْ ِ ِ ُ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ ُ ُ[

)190: }2{البقرة : القرآن المجید(

بمعنى أن القتال في اإلسالم . أي أن قیام المسلم بالقتال ھو لالضطرار ولیس لالختیار 
ى الغرب أن یبذل جاء لرد العدوان فقط ، أي ال اعتداء ، وال البدء بالقتال ، وھنا كان عل

قصارى جھده في البحث عن الذرائع التي تعطیھ المبرر لالعتداء على شعوب العالم 
. اإلسالمي المسالمة

بینما في المقابل ، نجد أن الیھودیة والمسیحیة یموج كتابھم المقدس بالنصوص التي ال 
إلى إبادة ، بل تدعوا أیضالحث على االعتداء على اآلخر فحسبتدعوا إلى اإلرھاب وا

فھو . اآلخر بدون ضمیر إنساني أو أخالقي ، كما یؤصل الكتاب المقدس النحطاط األخالق
ولیس ھذا . كتاب یؤسس لمعنى ومفھوم مدارس اإلرھاب األولى ، والتاریخ خیر شاھد 

. فحسب ، بل المشھد المعاصر أكبر دلیل على ذلك

.. )متفق علیھ) ( ملسو هيلع هللا ىلص(ویقول الرسول الكریم في وصفھ لبعثتھ بقولھ 

" إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"    

" فالحقیقة ؛ ال یوجد بعث وال جزاء من نفس العمل . مھما ادعوا بعكس ھذا الحدیث 
، في الدیانتین الیھودیة والمسیحیة ، وبھذا تسود الفلسفة " إن خیرا فخیر وإن شرا فشر 

ئھا النفعیة ، ویصبح مبدأ البقاء لألقوى ھو مبدأ الغاب السائد بین البشر ، البراجماتیة بمباد
لیصبح االستیالء على األرض ونھب ثروات اآلخر مباح ولھ ما یبرره في أصولھم الدینیة 

. ، وھو فكر یؤصل إلى قبول فكر اإلرھاب وممارستھ بجمیع معانیھ

تعلق باإللحاد المنتشر في الغرب ومحاولة أما الجزء الثاني من ھذه الدراسات ، فھو ی
تصدیره إلى العالم اإلسالمي ، فدافعھ األول لدیھم ـ ھذا إن لم یكن الفرد مغیب عقلیا بفعل 
اإلعالم ـ ھو الكفر بنصوص كتابھم المقدس الموغل في الخرافة واألسطورة ، وكذلك 

وغیاب إدراك الفرد للمعنى الكفر بقیمھم الدینیة التي تؤسس النحطاط األخالق من جانب ،
الحقیقي لوجوده ومصیره والغایات من خلقھ من جانب آخر ، وكذا كراھة ورفض الفرد 

.. كما جاء في قولھ تعالى.. المتعمد للمعرفة الدینیة الحقھ من جانب ثالث 

َلقد جئنَاكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارھون[ ُ َ ِْ َ ِِ ِّ َّ َْ ِْ ِْ ُ َُ ْ َ َّ ََ ْ ََ ِ [
)78: }43{الزخرف : ن المجیدالقرآ(

، سنأتي إلى التفاصیل فیما بعد تباعا ، " اإلرھاب واإللحاد " وھكذا ؛ تم تقسیم دراسة 
اإلرھاب ) ظاھرة (إلى جزئین ؛ الجزء األول خاص باإلرھاب ، وكیفیة قیام الغرب بنشر 

اإلسالمي ( لدین ، وكیفیة تصنیع اإلرھاب وتوابعھ ، وذلك بھدف أساسي ھو التخلص من ا
اإللحاد ، ) ظاھرة(ھذا أوال ، ثم الجزء الثاني خاص باإللحاد، ولماذا یقوم الغرب بنشر ) 

لیكمل بذلك سیناریو تأسیس مملكة الشیطان وھذا ثانیا، وھي المملكة التي یعبد فیھا 
وبدیھي تتضمن ھذه الدراسات مواجھة ھذه األفكار وتبدید ھذه . الشیطان بشكل مباشر

.. ببراھین حاسمة ال تقبل الشك أو الجدل.. ظواھر واقتالعھا من جذورھا ال

ویشمل الجزء األول الخاص بعرض اإلرھاب تسعة دراسات مستقلة ـ واضحة الداللة ـ 
: ھي كالتالي

إبادة شعوب العالم اإلسالمي ومحو اإلسالم من الوجود الشعیرة : الدراسة األولى -
. انتین المسیحیة والیھودیة ، والتمھید لمعركة األرماجدوناألساسیة في الدی

. اإلرھاب بین الیھودیة والمسیحیة واإلسالم: الدراسة الثانیة -
النورانیون والماسونییون لتأسیس / صناعة اإلرھاب ومبدأ ھیجل : الدراسة الثالثة -

. وترسیخ عبادة الشیطان
سیناریو إدارة / الذرائع والحروب الصلیبیة المعاصرة البحث عن: الدراسة الرابعة -

. الصراع في العالم اإلسالمي
/ الحروب الدینیة على شعوب العالم اإلسالمي / الذریعة الكبرى : الدراسة الخامسة -

. م واالستھزاء بعقول العالم2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
كارثة استخدام / یة على شعوب العالم اإلسالمي الحروب الدین: الدراسة السادسة -

. المنظور التوراتي لمستقبل ومصیر مدن وشعوب المنطقة العربیة/ الیورانیوم المنضب 
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كارثة صفقات األسلحة / من سیناریو إبادة شعوب المنطقة العربیة : الدراسة السابعة 
. حدیثة للدفاع عن نفسھاوتجرید الدول العربیة من كل نظم التسلیح ال/ الفاسدة 

The Algorithm -وكیفیة المواجھة والحل/ ّأو التنصر .. اإلبادة : الدراسة الثامنة 

ًاقرأ وابك دما على / مذابح األمة اإلسالمیة في العصر الحدیث : الدراسة التاسعة 
. ثم یقولوا إننا إرھابیون/ مذابح أمتنا في العصر الحدیث 

الجزء الثاني من ھذه الدراسات یتضمن عرض اإللحاد ، ولماذا اإللحاد ، ولماذا یود أما 
ُلیكمل بذلك ! ؟..الغرب نشر اإللحاد بین البشر وخصوصا بین شعوب األمة اإلسالمیة 

ویشمل ھذا الجزء خمس دراسات ـ واضحة الداللة " مملكة الشیطان"سیناریو تأسیس 
: أیضا ـ ھي كالتالي

اإلسالم والعلم في مواجھة اإللحاد ، والعالمانیة ، والجھل بمعنى : الدراسة العاشرة -
. الدین

. الظاھرة الدینیة لإلنسان/ اإللحاد والصراع ضد الفطرة : الدراسة الحادي عاشرة -
.ورحلتھ مع الموت.. نھایة حیاة اإلنسان .. األكوان الموازیة : الدراسة الثاني عاشرة -
. اإللحاد للخروج من المأزق: الدراسة الثالث عاشرة -

. اإلنسان والرفض المتعمد والجھل المتعمد للمعرفة الدینیة: الدراسة الرابع عاشرة -
والستكمال العرض العلمي والمنطقي لھذه . ثم یتبع ذلك بخاتمة لھذه الدراسات 

: ة تأتي على النحو التاليالدراسات ، یتبع ذلك اثنى عشر دراسة مكمل

وصفات .. األسفار وتاریخ التدوین .. الكتاب المقدس : الدراسة المكملة األولى -
. الجالل اإللھي بین الیھودیة والمسیحیة واإلسالم

وھل المسیحیة ال تعرف إللھھا اسما " .. هللا " لفظ الجاللة : الدراسة المكملة الثانیة -
!؟..
" هللا " البابا شنودة الثالث یروي لنا ؛ كیف صارع اإلنسان : لدراسة المكملة الثالثة ا-

).لیغفر هللا لنا ھذا التجاوز اللفظي! (، وكیف أسره ؟
. إلھ المسیحیة.. الخروف ذو السبعة قرون : الدراسة المكملة الرابعة -
. الشیطانھیكل سلیمان وعبادة: الدراسة المكملة الخامسة -
التحول في النموذجین اإلسرائیلي والدیني: الدراسة المكملة السادسة -
الدیانتان الیھودیة والمسیحیة لیستا دیانتین سماویتین ، وال : الدراسة المكملة السابعة -

. تقولوا حوار األدیان السماویة بل قولوا حوار األدیان الكتابیة
األمة " شعب هللا المختار " بنصوص الكتاب المقدس : لثامنة الدراسة المكملة ا-

. اإلسالمیة
ھذا إن كان فیھم .. ورسالة إلى حكماء بني إسرائیل : الدراسة المكملة التاسعة -

!!حكماء
وفكر الثقافة .. ورسالة إلى الدكتور طارق السویدان : الدراسة المكملة العاشرة -

. العربیة
المحطات النوویة لتولید الكھرباء والمزمع إنشائھا : راسة المكملة الحادي عاشرة الد-

. كوارث بیئیة تھدد بفناء شعوب المنطقة.. في منطقة الشرق األوسط 
اإلعالم واالستحواذ على عقول .. ھندسة القبول : الدراسة المكملة الثاني عاشرة -

. ر والسیطرة على المجتمعاتاستراتیجیات التحكم في البش/ الجماھیر 

وأخیرا البد وأن أشیر إلى أنني لم أقصد بھذه الكتابات سوى وضع الحقائق المجردة 
إال من رحم .. بین یدي أجیال مضللة بعمل إعالمي ـ موجھ وعمیل أو جاھل بكل المقاییس 

اإلسالمیة ربي ـ في محاولة متعمدة لنشر اإللحاد في ھذه األجیال ، واتھام العقیدة 
باإلرھاب في محاولة لالنقضاض على شعوب العالم اإلسالمي ، ومحو اإلسالم من 

.. سبحانھ وتعالى.. بشرع هللا .. لمنع بناء الدولـة المثالیة المعاصرة .. الوجود 
بأحكم الحاكمین [ َألْیس  ِْ ِ َ ْ ِ َ َ َِ ُ َّ َ َ)8 [
)8: }95{التین : القرآن المجید(

: كدحیث لي أن أؤ
إذا فقدت الخالفة اإلسالمیة ، التي یسعى المسلمون إلقامتھا في الوقت 

الحاضر ، المبرر الدیني واألخالقي لوجودھا ، والذي
یقوم على مفھوم إنقاذ اآلخر ، مصحوبة بإعالم قوي ، فلن تقوم لھا قائمة 

أي ھي رسالة رحمة للبشریة أوال وأخیرا قبل أن تكون حضارة وتنظیم. 
: اجتماعي ودولة ، كما جاء في قولھ تعالى لرسولھ الكریم

َوما أرسلنَاك إال رحمة للعالمین [ ِْ َِ َ َ ِ َْ ًْ ََ َّ َ َ ْ ] 107: األنبیاء] [ َ

تماما ؛ فعندما فقد المسلمون المبرر الدیني واألخالقي في وجودھم في 
دلس األندلس أصبحوا مستعمرین ولیسوا دعاة ، وخرج اإلسالم من األن

بعد وجود دام حوالي ثمانمائة عام ، وھو الذي دخلھا في القرن الثامن 
. م1492َّم وحتى عام 711المیالدي في الفترة ما بین عام 

أن وجود المبرر الدیني واألخالقي أبقى على .. بینما في المقابل نجد 
لقرن اإلسالم في تركیا حتى الوقت الحاضر ، وھو الدین الذي دخلھا في ا

الثالث عشر المیالدي ، بل وأصبحت تركیا دولة تقوم على أساس اإلسالم 
َّ، وتحملت عبء نشر اإلسالم والدعوة لھ في أوروبا ، والدفاع عن 
َّالمسلمین ضد الغزو الصلیبي ، وقامت بفتوحات كبیرة وعظیمة توجھا 

من 29بفتح القسطنطینیة في ) سنة 21وكان عمره ( السلطان دمحم الفاتح 
. م1453مایو عام 

إن المسئولیة ـ في الوقت الحاضر ـ التي تقع على شعوب العالم 
اإلسالمي لھدایة البشریة أصبحت المسئولیة الجسیمة التي تستلزم تسخیر 

بمفھوم جدید لیقوم بھذه ) في مواجھة إعالم الشیطان ( عمل إعالمي قوي 
، وھو " نوعیة في الفكر الدیني النقلة ال" الرسالة التي ترتكز على فكر 

أي كل ( من الحیز النسبي " القضیة الدینیة " الفكر الذي یؤكد على نقل 
أي دین واحد (، إلى الحیز المطلق ) األدیان صحیحة بال براھین دالة 

صحیح منزل من الخالق المطلق للوجود ، لھ من البراھین العلمیة القاطعة 
وھذا الفكر ) . یزیائیة التي تؤكد صحتھ والحاسمة ، بل والریاضیة والف

یھدف في جوھره إلى تبصیر اإلنسان بحقیقة وجوده ، وحقیقة مصیره ، 
.. وحقیقة الغایات من خلقھ ، لتنتفي بذلك األعذار

أمرا كان مفعوال لیھلك من ھلك عن بینَة ویحیى من حي عن[ َلیقضي  َ ُ َِّ َ ْ َْ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َّ ٍ ّ ِ َ ََ ِ ِ ِْ ّ ًّ ْ ًَ ْ َ ُ َ ْ
لسمیع علیم  ٌبینَة وإن  ِِ َِ ٌ َ ََ ّ َّ ِ َ ٍ ّ َ)42 [

)42: }8{األنفال : القرآن المجید(

ومن أھم نتائج ھذا الفكر ھو تحقیق السالم العادل والشامل لكل شعوب 
األرض

وأخیرا البد وأن أؤكد ـ وبكل أسف ـ على أن إبادة العرب والمسلمین ، 
ال العرب والمسلمین ، وعلى أن ضیاع في الوقت الحاضر ، تتم بأمو

العالم اإلسالمي في الوقت الحاضر ، یقع ـ وبكل أسف ـ على عاتق 
األنظمة اإلسالمیة الحاكمة ، فلوال تواطؤ ھذه األنظمة ـ إال من رحم ربي 
ـ مع الصھیونیة العالمیة ، بل ومع الشیطان نفسھ على شعوبھا ، ورغبتھا 

لكان .. ، والرغبة في دوام متاع دنیوي زائل العارمة في االحتفاظ بالملك
مقدرا لھذا المنھاج اإلسالمي أن یقود البشریة نحو السالم الدائم والعادل ، 

الممیت الذي بل ویجنب البشریة الصراع.. والرفاھیة بأوسع معانیھا 
.. نحیاه ـ في الوقت الحاضر ـ في أبشع وأحط معانیھ للفوز بال شيء 

وتعي .. إذا لم تتنبھ إلى ھذا .. وجودھا ومصیرھا معا ولتخسر البشریة
!!.. ھذه الحقائق
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والھادي .. وھو الموفق إلى الصواب .. وهللا ـ سبحانھ وتعالى ـ أعلم 
.. إلى سواء السبیل

علْیھ توكل[ ْإن أریدُ إال اإلصالح ما استطعت وما توفیقي إال با َّ َ ََ ََ َ ُ َِ ِ ِ َْ ِ ّْ ِْ َِّ َِّ َ َ ِ ِْ َ َ ِْ ِت وإلْیھ ُ َ ِ َ ُ
ُأنیب ِ ُ[

) 88: } 11{ھود : القرآن المجید (

: بعض اآلیات الحاكمة واألساسیة

﷽

ِكْیف وإن یظھروا علْیكم ال یرقبوا فیكم إال [ ِ َْ ُْ ُِ ْ ُ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َ ْ َ ُوال ذمة یرضونَكم ] 3[َ ُ ْ ُ ً َّ ِ َ َ
ُبأفواھھم وتأبى قلوبھ ُ ُِ ُ َ ْ َ َ َْ ِ ْ َ َم وأكثرھم فاسقون ِ ُ ِ َ ْ ُْ ُ َ ْ َ ثمنا قلیال ) 8(َ ًاشتروا بآیات  ِ َ ً َ َ ِ َ ّْ ِ ِ َْ َ ْ

َفصدوا عن سبیلھ إنھم ساء ما كانوا یعملون  ُ َ َ ِْ َ ْ ُْ ََ َ ُ َْ َّ ِ ِ ِ َ ُّ ِال یرقبون في مؤمن إال ) 9(َ ٍ ِ ِْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ
َوال ذمة وأولـئك ھم المعتدُون  َِ ْ ُ ْ ُ ُ َ ِ َ ْ ُ َ ًَ َّ َفإن تابوا وأق) 10(َ َ َ ْ ُ َ ِ َاموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ َ َّ ْ ُْ َ َ َ َّ ُ

َفإخوانكم في الدین ونفصل اآلیات لقوم یعلمون  ِ ُِ َِ ْ ٍَ ْ ََ ُ ُ َِ ُِ ّّ َ َ َِ ْ ُ ْ ُوإن نكثوا أْیمانَھم ) 11(ِ َ َِ ْ ُ َ َّ َ
ُمن بعد عھدھم وطعنوا في دینكم فقاتلوا أئمة الكفر إنھم ال أْیمان لھ َُ ََ ِ ِ َِ ِ ََ ََ ْ ْ َّْ ِ ْ َُ ُْ َّ ْ ِّ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ َ ِ َ ْ ْم لعلھم َ ُْ َّ َ َ

َینتھون  ُ َ َ)12[(
) 12-8: } 9{التوبة : القرآن المجید (

كما نرى ؛ فإن اآلیة الكریمة التاسعة تقطع بشرك أھل الكتاب : التفسیر [
كما تقطع ھذه اآلیة ) كما یدل ھذا من سیاق الحدث للنص القرآني ( 

للمتاجرة .. الكریمة بتحریف نصوص الكتب المقدسة السابقة على اإلسالم
..!! / أي عن الطریق إلى هللا ..بالدین وینتھوا بالصد عن سبیل هللا 

ویشمل ھذا أیضا المواجھة الفكریة والنصیحة ) : وقاتلوا أئمة الكفر (
]والجدال بالتي ھي أحسن ـ أوال ـ لعلھم ینتھون

﷽

َّوال یَزالون یقاتلونَكم حت[ َ ْ ُ ُ ُِ َ ُ َ َ َ ْى یردوكم عن دینكم إن استطاعوا ومن یرتدد َ ِ ْ َِ َ ُّْ َ ُ ََ َِ ْ ُ َِ ِ ْ ُْ َُ َ
ِمنكم عن دینھ فیمت وھو كافر فأولـئك حبطت أعمالھم في الدنیا واآلخرة  َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َْ ُُّ ْ ُْ َُ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ََ ُ ٌ َ ُ ُ َِ

َوأولـئك أصحاب النار ھم فیھا َخالدُون  ِ ِ ُ ْ َِ ْ ُ ِ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ)217[(
) 217: } 2{البقرة :القرآن المجید (

فكما نرى ؛ فإن ھذه اآلیة ..!! ودعنا نطفوا على سطح المعاني : التفسیر[
الكریمة تشیر إلى نبوءة قرآنیة تحمل معنى استمراریة قتال الكافرین 

.. إن استطاعوا ) اإلسالمي ( والمشركین للمسلمین لردھم عن دینھم 
بالخلود في .. للمرتدین ) عالى سبحانھ وت(لیأتي الوعید والتحذیر من هللا 

]النار

﷽
ْھـذا بالغ للناس ولینذروا بھ ولیعلموا أنما ھو إلـھ واحد ولیذكر أولوا [ َّ ْ ْ ٌُ ْ َ َ ُ ِ َُ َ َِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٌَ ٌ ِ َُ َّ َ َّ ََ ُ ْ ُ ّ َ َ

ِاأللباب َ ْ َ [
)52: }14{إبراھیم : القرآن المجید(

: ھوامش المقالة
اإلرھاب واإللحاد ـ الحروب الصلیبیة : "مرجع الكاتب السابق [1]   

ادة الوعي الدیني الحق ـــان ـ محاولة إعــادة الشیطـالمعاصرة لتاسیس عب
. ، لنفس المؤلف ، یطلب من مكتبة وھبة" للبشریة

” هللا والدین واإلنسان .. الحقیقة المطلقة ” : مرجع الكاتب السابق [2]    
. س المؤلف ، یطلب من مكتبة وھبةلنف

حياة لقداسة

، یتحكم اإلعجاب في روح
ّكونتھا حقائق ثكلى بأساطیر

.. من لغة حضارات.. من لغة زمن 
تحلق من مرحلة إلى مرحلة

من خریف إلى خریف
من دیوان إلى دیوان
.. ومن شغف إلى شغف

بدون رصید وال میثولوجیا
تحوم كصوت غبار
یقمع صدر ضجیج

.. ویقع على زاویة صمت لینسى ویموت
حیاة القداسة

ّال تستعرضھا قیم الالھوت
المنزویة وراء أخالق تصفع األخالق

.. وال وراء خلفیة الناسوت 
المجردة من سنا عنواین

.. لمقدمة كتاب
للسقوطَھنا تبقى خیاالت بالونات ایلة 

على سطور قصائد ذات رمزیة ورؤى مكفوفة
نبالغ لنحررھا

ونربطھا بشغف روحي سامق
ّعلنا نصل لتفكیك وجھة اللغز ّ

وما أحوجنا للغز متفرد یبتسم لھ األطفال
ینشد لھ قمرالفردوس.. تتطلع علیھ الثكلى 

فیھ ینتشي الطموح بدون قطیعة.. ما أحوجنا للغز 
ح النجاةترتقي فیھ األشجار برو

في قوسھا ال یغترب السؤال 
وال تنجرف ألوان دوالي المعنى

.. وفق الحب ووفق الموت

نزهة متار
العراق
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 العبید ال یصنعون الحریة:كان عبد الناصر رئیس مصر السابق یقول Slaves don’t
make freedom

..اآلن مر بعده خمسة رؤساء أربعة منھم من الجیش

كثیرون یقولون أن القصور المقصودة في أغنیة شید قصورك عالمزارع للشیخ إمام 
ھي الفیلالت الفاخرة و القصور التي كان یشیدھا العسكر المصري الذي إنقلب على 

یولیوز ثم أنشأ على ارض الواقع ملكیة عسكریة 23الملكیة ھناك و سمى إنقالبھ ثورة 
صر تحت إسم جمھوري دون تحقیق الحریة والكرامة وراثیة أسوأ تتوارث حكم م

للمواطن المصري أو دولة المؤسسات ال األشخاص ودولة سیادة القانون التي یتساوى فیھا 
.الجمیع

آخرون یقولون أن مقارنة اإلنقالب العسكري على الملكیة 
بثورة الفرنسیین على الملكیة في فرنسا یبین الفرق الشاسع 

فلو قام .ین و ما أفرزه كل منھما منذ أول لحظة بین الحدث
بالثورة ھناك منذ الخمسینات العمال والفالحون و الطلبة 

.واالخرین ربما لكان لھا شأن آخر

الحریة و الدیموقراطیة یا إما أن یكونا أوال یكونا منذ أول 
. لیس ھناك من وسط أو ما یسمى فترة إنتقالیة.لحظة

:ألغنیةتقول كلمات ا
..شید قصورك عالمزارع من كدنا وعمل ایدینا

في إشارة لسرقة جھود الفالحین والعمال واعطائھم الفتات لیعیشوا بھ 
فقط حتى یبقوا على قید الحیاة یخدمون اسیادھم اصحاب الرأسمال 

الخ..واالراضي الفالحیة والمصانع 

یث كل شيء مرتبط عندھم ولكن في دولة العسكر و الغیستابو السیاسي ح
باالمن القومي حتى لو طارت المعزة ، قد یبني الفاسدون قصورھم 
وفیالتھم من نھب المال العام والثروات المعدنیة والطبیعیة للبلد ومن 
سرقة أراضي الفالحین الصغار عن طریق التحایل القانوني و استغالل 

حیث ال تمثل جھود ..النفوذ و الشطط في استعمال السلطة أو من كل ھذا 
.. الفالحین والعمال سوى الشيء القلیل امام كل ھذا

البعض ممن یتذكرون الملكیة المصریة و أجواءھا و مدنیتھا و على 
عالتھا كانوا یفضلوا في كتاباتھم تلك األجواء على أجواء الحكم العسكري 

فسھم الذي تالھا رغم كل الشعارات التي أطلقھا الضباط الذین سموا ان
احرارالجمھوریة و لم یحققوا منھا شیئا خاصة بعد ما سمي ھزیمة یونیو 

. أمام الماكنة العسكریة لجیش الدفاع االسرائیلي في تلك الفترة1967

یطلق أحمد فؤاد نجم الشاعر والرفیق ) بدایة السبعینات(ي ھذه االجواء ف
" شید قصورك عالمزارع"قال وھي قصیدة للشیخ إمام صرختھ ضد اإلعت

فیغنیھا مع .یعني على حساب المزارع المنتجة التي یشتغل فیھا الفالحون 
. الشیخ إمام

في بدایة الثمانینات بمقر اإلتحاد الوطني لطلبة المغرب سمعت ھذه 
. االغنیة ألول مرة

شيد قصورك 
مل تغري من 
الواقع يف 

مصر

بن يوباكمال آيت 
المغرب
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ولكن بعض ما جاء فیھا من كلمات ذات نبرة دینیة تتماھى مع خطاب 
االخوان المسملین الرجعي المعادي لشعوب المنطقة كانت تجعلني أتساءل 
ھل الشاعر واعي بالوضع السیاسي المصري في عالقتھ بالواقع الدولي 
آنذاك خصوصا قبل انھیار االتحاد السوفیاتي الذي في الواقع لم یصنع 

. شیئا للعرب الذین كانوا ینخدعون بشعاراتھ و منھم جمال عبد الناصر

ھنا تحدد أن " َعرفنا من سبب جراحنا"لكن حین تقول كلمات األغنیة 
النظام السیاسي العسكري ھو السبب في أمراض المجتمع المصري و ھو 
المشكلة حیث یكمن الخلل و لیس ھو المنقد الذي سیأتي بالحلول كما خدع 

.الجماھیر

: و تقول أیضا
تنا و إبتدینا ، نسلك طریق مالھوش عمال و فالحین و طلبة دقت ساع"    

في إشارة لموضة تلك الفترة وھي "َّراجع ، والنصر قرب من عینینا
ُار الشیوعیة الماركسیة اللینینیة التي كانت تنعت باإللحاد ــــار األفكـــإنتش

. من طرف المستغلین للدین في السیاسة

ُنبرة دینیة تناقض نحس ب" الخمارات جنب المصانع"ولكن حینما یقول 
تدل ) ُالملحد حسب تعبیر التیارت السیاسیة الدینیة(الخطاب الماركسي 

. على تشویھ في الوعي حول السیاسة و حول ما ینبغي عملھ

ولكنھا . فالشحنة الثوریة العاطفیة لألغنیة ظاھرة للعیان ال غبار علیھا
عون الیھ األحداث تحجب الرؤیة الصحیحة للفعل الثوري الذي لم یقرأ الدا

ور ــة لألمــرة سطحیــھي فقط نظ.قراءة واقعیة تنفذ للب الموضوع 
تقف عند المظاھر وال تصل للحقائق.زة عن إحداث التغییرــعاج

ةـة عربیــت دولـر في الواقع لیسـا أن مصــالتاریخیة المصریة التي منھ

ة والدین المزور الذي یخدم الفاشیة واالستبداد علیھا والتي وإنما قبطیة تم فرض العربی
كان من الممكن الوصول لھا عن طریق رصد سلوك الفرد المقموع بما تم فرضھ علیھ من 

كثیرة ممنوع علیھ االقتراب منھا او تفكیكھا تفكیكا مفاھیم دینیة وطابوھات تجعل مناطق
سلوك المفروض على الفرد دینیا والعوائق الثبات العالقة بین العقالنیا فكریا یصل

الفكریة التي یسببھا ھذا االخیرلیفرمل الفعل الثوري الذي من مھامھ تحقیق التغییر ونوال 
.الحریة والعدالة االجتماعیة على ارض الواقع كنتیجة أكیدة

ة اغفال نقد البعد الدیني الذي یضبط سلوك الفرد الجاھل الذي یشكل االغلبیة المسحوق
َویمنیھ بالجنة كتعویض وھمي غیر حقیقي عن الدنیا ، في خطاب الشیخ إمام الممثل  ُ

ومع رغباتھ في الحریة لشریحة واسعة من الشعب المصري یجعلھ متناقضا مع زمنھ
والسعادة كباقي الشعوب و یشل حركة قیادة التغییر فكریا وعلى صعید الوعي في مصر 

. ط لحدود الساعةوكل شمال افریقیا والشرق االوس

" لكن أین .مات الشیخ إمام ثم تبعھ الشاعر احمد فؤاد نجم كما سیموت الجمیع طبعا 
التي غناھا؟" َّالنصر قرب من عینینا

لقد ساھم الشاعر احمد فؤاد نجم في حركة كفایة المصریة التي كانت تطالب بالتغییر في 
وماذا كانت النتیجة ؟.مصر

ین كان ال یجب أن یكونوا في الحكم وفقا للمنطق التاریخي وھم تغییر لحظي جاء بالذ
ثم تمت إزاحتھم من المشھد السیاسي عن طریق قادة الجیش الذین ال االخوان المسلمون

یزالون ممسكین بلعبة السیاسة في مصرإلى الیوم دون تحقیق التغییر الذي رأى الشاعر 
. أعالهنظرا لالسباب التي ذكرنا عینیھ قرب من "أنھ 

لذلك قلنا وھل العسكري متخصص في السالح والحرب أم في الدیموقراطیة والفلسفة ؟
.لم تحقق التغییر المنشود في مصر" شید قصورك"أن اغنیة 

ربما لو بقیت الملكیة ھناك إلى الیوم لكان التغییر أسھل والوضع أفضل



یل-28 د|ال أول::7رقالع 2017نكان

 وانقسمت القوى السیاسیة "ّالعائدین من بؤر التوتر"لغط كبیر ھذه األیام حول یثار ،ّ
ّفي تونس بین مؤید لعودتھم ومحاسبتھم وفق مقتضیات القوانین الموجودة وھي في 
ّتصورھم كافیة لردعھم وضمان عدم إفالتھم من العقاب، ومفند لھذه العودة باعتبارھم قد 

ّخرى وتخلوا عن تونسیتھم وانتموا إلى فكر آخر ودولة ّأجرموا في حق شعبھم وشعوب أ
ّومن ھذا المنظور طالبوا بإسقاط الجنسیة التونسیة عنھم) داعش(أخرى  تتصاعد وتیرة . ّ

ّھذا االختالف بینھم حتى تخال أن ما ھم بصدد الخوض فیھ ھو من أمھات القضایا، أو 
.كس ذلك تماماّأنھم فعال مختلفون قلبا وقالبا، ولكن الحقیقة ھي ع

ّكلما تصاعدت وتیرة الحراك االجتماعي، وكلما أطل علینا شھر جانفي المجید وھو  ّ ّ
ّیتزیا بأروع أثواب الثورة، وكلما أدركت حكومات ما بعد  ّالمتعاقبة أنھا 2011جانفي 14ّ

ّال بد عاجزة عن الوفاء لھذا التاریخ المفصلي وھذه اللحظة الفارقة من تاریخ البالد، كان
ّلیس بخاف على أحد الیوم أن . ّلھا أن تستنبط المخارج التي تحول دون الشعب ومراده

ّتماما كما صوْیحباتھا السالفات-ّالحكومة الحالیة  ِ َ ّعاجزة عن تقدیم أي حل جذري یمكن -ُ ّّ
ّأن یھدأ من روع أبناء شعبنا المغدورین والمذبوحین من الورید إلى الورید والمتقاطرة 

ھنا تشتغل . اؤھم ودموع أمھاتھم وحبیباتھم على موائد الجشع والولع بالسلطة والسلطاندم
ّاآللة الجھنمیة ألرباب الظلم والظالم، فیھتف فینا ھاتف من سدنة معبدھم قائال ّ حذاري : "ّ

ّلیتحول األمر رویدا رویدا إلى شماعة یعلق علیھا الفشلة فشلھم، .." من خطر اإلرھاب ّ ّ
ّوالالوطنی ّون تواطؤھم مع أعداء الوطن، ومصاصي الدماء إمعانھم في النیل من قوت من ّ ّ
.ال قوت لھ

ّلسنا مع اإلرھاب، ولسنا من الذین نغفر لمن أجرم في حق الشعوب، ولسنا نكن ألعداء  ّ ّ
ّاإلنسان واإلنسانیة غیر بركان من الغضب متأجج على أھبة االستعداد لیلقي بحممھ على  ّ

ّولت لھ نفسھ أن ینال من إنسانیة اإلنسانّكل من س لكن، یا سادتنا یا كرام، تعالوا لنتحاسب . ّ
ّأوال، من صنع ھذا اإلرھاب؟ 

ّمن خطط لھ ومن خط مساره؟ من ھي األیادي اآلثمة التي تحركھ؟ ومن ھي القوى التي  ّ ّ
ا بوجوده، ّتستفید منھ؟ ومن ھي القوى التي ال ترى فیھ خطرا طالما أنھا تبرر وجودھ

ّوسوء صنیعھا بالشعوب باشتداد عوده، وفشلھا وال وطنیتھا باقتراب طلقات باروده؟

-ّإن صح فعال أنھم عائدون-" ّالعائدین من بؤر التوتر"ّإن 
لیسوا إال ثمرة لتآمركم على شعوبكم، وأبناء لقطاء من صلبكم 

كل أو نتاجا لزواج المتعة بینكم وبین أعداء األوطان، إنھم بش
بآخر بعض منكم وصورة من صوركم القبیحة التي تخفونھا 

ّالتلیفزیون، إنھم " بالتوھات"وأنتم ترتدون أفخر مالبسكم في 
ّأنتم ولكنكم، إذ تعلمون، بالزیف والبھتان تتحصنون، ولكن  ّ ّ ّ

.حصون الزیف والبھتان أوھن من بیت العنكبوت

لیسوا غیر لعبة أنتم " ّتوترالعائدین من بؤر ال"ّإن ما أسمتموھم بـ
ّطرف فیھا منذ البدایة، فمن كفر ومن دبر ومن أجر ومن سفر ومن ھمش  ّ ّّ ّ
ّالفن والفنانین ونال من صورة الثقافة والمثقفین ومن تغاضى ومن استفاد  ّ ّ
ّومن اقتسم الكعكة ومن وظف األمر لكسب سیاسي ومن علق علیھ فشلھ  ّّ

ّوالوطنیة خیاراتھ، كلھم في خ ندق واحد وإن أبدوا اختالفا فھو في القشرة ّ
ّال في الجوھر، وكلھم قتلة وكلھم أیادیھم ملطخة بدماء األبریاء، وكلھم  ّ ّ ّ
ّمسؤولون عن تحویل كل شبر من ھذا الوطن الكبیر إلى بؤرة من بؤر 
ّالتوتر، وكلھم مذنبون في حق ھذا الشعب الرازح تحت نیر أسیادھم،  ّ ّ ّ

ّوأخیرا، الذین یحركونھم یمنة ویسرة كعرائس الدمى أسیاد اللعبة أوال  ّ
ّویفرقونھم ثم یجمعونھم تماما كما قطعات  ّ ".البیزل"ّ

ویجولون في األوطان كیفما یحلو لھم، -أسیاد اللعبة-یصول أسیادھم 
ّوقد تمكنوا من النیل من سیادتنا الوطنیة بشكل سافر فرزؤونا فلذة كبدنا  ّ

ّید محمد الزواري، فارتفع منسوب المسألة القومیة من العالم المقاوم الشھ ّ
ّجدید بعد سنین عجاف، وعادت درة العروبة فلسطین لتستوي على عرش 
ھو عرشھا، وطفا على السطح موضوع التطبیع وتعالت األصوات ھاتفة 

بد ــة لسدنة معــّبضرورة تجریمھ، ولكن ھیھات أن تھدأ اآللة الجھنمی
اب مازالت قادرة على تحریك ــّطالما أن ورقة اإلرھالم، فــم والظـالظل

ّالسواكن، فلنحركھا قلیال ولنخطب في الناس قائلین إن أمنكم مھدد،  ّ ّ ّ ّ
. ّولنبتزھم بھ

ھكذا رسم أسیاد اللعبة لعبتھم، وھكذا أحكموا وضع قوانینھا، فصرنا 
العائدون من "نصبح ونمسي على موضوع واحد أحد ال شریك لھ ھو 

ّ، وكل یدلي بدلوه في ھذا الموضوع، والكل یختلف أو یتفق "ّلتوتربؤر ا ّ ّ
ّمع ھذا أو ذاك، والكل یوجھُ أو یوجھُ أو یتوجھُ  ّ ّ َُ َْ ّإلى الدوران في -ال فرق-ّ

ّفلك واحد ھو في واقع األمر حلقة مفرغة، لتسرق منا فلسطین مرة  ّ
.أخرى

ّعملیة توجیھ رخیصة ّلیس إال" ّالعائدین من بؤر التوتر"ّإن موضوع 
یقوم بھا أسیاد اللعبة ومن واالھم قصد التشویش على البوصلة التي 
ّتوجھت نحو قضایا الوطن االجتماعیة والسیاسیة والقومیة، وإن الموقف  ّ ّ ّ
ّمن ھذا الموضوع رفضا أو قبوال ال یستدعي كل ھذا اللغط، ولكن حین  ّ

ّوالسیاسیة، وتغیب الشجاعة ّتغیب الحلول الجذریة للقضایا االجتماعیة  ّ
ّویحضر الجبن والجشع في التعاطي مع قضایانا القومیة، یتم االستنجاد  ّ
بصنیعة أیدیھم، من لم یطلقوا رصاصة واحدة لتحریر فلسطین، 

.ویصنعون من موضوع عودتھم أو عدمھا قدس األقداس

ّیا سادة اللعبة، ویا سدنة معبدھم، رویدكم، قد تتوفقون اآل ن فیما أنتم ّ
ًمقدمون علیھ، ولكن سیأتي یوم ترفعون فیھ سماعة  لتھتفوا -ّأو شماعة-ّ

، فیجیبكم صوت لن تفھموا مأتاه "حذاري من خطر اإلرھاب"ّفي الناس 
"لقد نفد رصیدكم.. عفوا: "یقول لكم

لقد نفدعفواً
رصيدكم

شاهني السايف
تونس
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 الشعبیة االولى بمعنى الشھرة وھذه .. یوحي العنوان بثالث شعبیات
التلیق بحفید صعالیك مشرتح مثلي وانما تلیق بحسناوات وا لحمد 

السینما الساحرات ذوات التضاریس الفاتنات من ماركة كیم كارادشیان 
ونجمات فضائح الفیس والیوتیوبات ونجوم السیاسة والمجتمع المرفھین 

3فيالف دوالر30الكاذبین والكاذبات والمتمكیجین ب.. والمرفھات 
ئیس فرنسا والمتمكیجات وطبعا حواشیھم وذیولھم شھور كر

! كدابین الزفة المطبلین منھم والمطبالت..الملحقات

والشعبیة الثانیة ھي موقف الباصات الشھیربساحة غزة والحیاة موقف 
لكل ساعة ..وھي تذكرني بحال القبائل والفصائل من فتح الى حماس 

كوكتیل مریب غریب .. لولكل ساعة حا! موقف حسب الطلب والمقاس
..!من االنتھازیة من أجل الحكم بین جعجعة الفحل ومالسة الحیة 

ومرة ھز وسط .. ممارسات الھي عالخاطر وال عالبال مرة یمین للتھدئة
! ومرة بالغ عنفصة شمال.. ومرة غنج تفاھمات..للوثیقة

عین محسودة اللي علیھا العین ومن ال) الجش(اما الشعبیة الثالتة فھي 
كانت قمر الفصائل وصارت بفعل فاعل ظل وكومبارس في مسرحیة 

و تحریر فلسطین في المشمش % 4مشھودة الھیا جبھة وال الھا شعبیة اال 
! یا افندیة وھیا ھیا اللي علیھا الكالم و في المقال مقصودة

مع مالحظة اني ال اكتب عن نفسي لشيء في نفسي وال اذكر اال 
..عشتھاحقائق 

توكلنا على هللا: قولوا.. واالن الى المتن یاعباد هللا

نشأت ناصریا حتى النخاع والزلت وافخر أني عشت ربیع الثورة 
ربیع لم ولن یتكرر المة عربیة یابسة منحنا الشعور ..والثقافة والفن

ى عل! رغم تھكمات المتأسلمین الساقطین قلیلین الدین..بالحریة والكرامة
شاركوا فیھا وتمنوھا الى ..ھزیمة حزیران المعدة باتقان أبناء االمریكان 

مش زي ربیع قناة الجزیرة اللي قتل ما قتل (ربیع حقیقي.. ان كان ماكان
: ربیع لھ امجاده واخطاؤه لم یكرھھ ویتآمر علیھ اال ثالثة !) ..دمر مادمر

!اء شلوموابناء أروبا وأمریكا العظمى وابناء حسن البنا وأبن

كنت أتشرب الیسار منذ طفولتي البائسة في مخیم تعیس قطرة قطرة 
وزنقة زنقة كاالرض العطشى من ناظم حكمت وبابلو نیرودا ومكسیم 

وأنا أعیش شبابي ....و.... جوركي وجالل صادق العظم وغسان كنفاني و
مع المعذبین في المخیمات حقبة أكثر دمویة ومأساویة في الوطن 

!لشتاتوا

ایلول االسود مذبحة البقعة ..حرب الكرامة ..حرب االستنزاف
.. االقتتال الطائفي والقتل على الھویة.. حرب الجنوب اللبناني .. وجرش

!..صبرا وشاتیال.. الرحیل الى تونس .. حرب لبنان .. تل الزعتر

صفون وانا أري قباحة االخوان الشامتین بابتساماتھم الصفراء وھم ی
!)الفطائس(الشھداء الفلسطینیین ب 

واتیح لي .. كنت دائما اتأبط صحیفتي الشعب والفجر السیاسي واالدبي 
واكتب ) على الخلیلي(ان انشر فیھا قصائدي مع وجود الشاعر الصدیق 

في صفحتھا االخیرة كما ) كاریكاتیر(عمودا ساخرا مختصر تحت عنوان 
!یفعل الكتاب الكبار

اقتربت في السبعینات كقومي عربي من الجش وریثة القومیین العرب منبھرا بعملیاتھا 
النوعیة ومنبھرا اكثر بالحكیم وودیع حداد وغسان كنفاني في وقت كان فیھ االخوان 

!یسعون مابین التجارة والتقیة

ة ونصیرا للفكرة أطلت االنتفاضة االولى برأسھا وكنت حینھا مشبعا برومانسیة الثور
القومیین العرب واورقت أمال القومیة التي زرعھا ناصر في راس الحكیم فانبتت حركة

! وأینعت عمال

مؤمن ! كنت وقتھا مشروع شاعرغض متحمس خطابي ھتافي مؤبن لتالمیذه الشھداء
ذا في ھ! على الحیطان في لیالي منع التجول بالشعارات الطنانة بل وغامرت بكتابتھا

الجوالصعب عرض علي بعض الرفاق تكرار تجربة كنفاني المبدع واالنتماء للتنظیم 
قاومت الفكرة لنفوري من الطاعة الحزبیة وبعد الحاح واغواء انصعت رغم تمردي 

!العفوي على أي قید

ورئاسة 1990وفعال من خالل معایشتي للرفاق وتولي رئاسة لجنة االبداع فرع غزة
تعرفت على رفاق حقیقیین ورفیقات .. في خانیونس1991طني الدیمقراطيالتجمع الو

اللـــــــام ط(و) دــــأم سع(االصل عن صورة طبق) ام الشھید سلیمان البیومي(بالفطرة 
! وعاتبتھا على مكیاجھا وزوجھا امیر الشھداءالتي زارت أم جھاد في مكتبھا)االسطل

ت ـــأت ورعـــالسالح وخبالتي ھربت ) أم حسني شاھین(و
شھرا في 14) عادل موسى(د ــــارد الشھیـــــالمطرـــالنس

قبل ان یقتل مع تباشیر ..! وقت جبن فیھ قادة التنظیم وتھربوا
!اوسلو في ظروف مشبوھة

من لحم ودم ال تقل روعة عن ایقونات نعم كانت صورا
!غسان المقاومة

ھرولوا من جبل أوسلو الى جمع ..رفاق كبار كبار!.. رفاقتعرفت ایضا على رفاق ال 
بحجة انھم اعضاء في منظمة التحریر في ) مدیر عام(للوظائف نائم وسجدواـات الغــفت

ورفضت من مكاني ھذا االنبطاح ! وقت حرموھا بفرمان عثمان على الرفاق الصعالیك 
یطات واغتیلت لجنة فحوربت بكولسات وترب! وساومني بعضھم وأغراني دون جدوى
! االبداع بحجة طلب االنفصال عن الضفة

تجرأت كرئیس للمؤتمر ومنعت الرفیق القائد ان یأخذ اكثر 97وفي المؤتمر العام للجبھة 
فاسقطتني بالمقابل ! وانتقدت بعض الممارسات لبعض الفاسدین! من وقتھ في مداخلتھ

نتھى االمر بأن اغتالوا التجمع مستغلین مافیات التنظیم في انتخابات المكتب السیاسي وا
وبدا ! حسد الحزبیین لنشاط التجمع وتخوفھم من ان یسحب جماھیریا البساط من تحتھم

!وكأن للجبھة ابناء شرعین واخرین أبناء البطة السودا

العود بعد سنوات تحت ضغط الرفاق منتخبا في قیادة المنطقة .. واستنكفت احباطا
واصطدمت مرة اخرى بالقوالب الخشبیة والطاعة الحزبیة كما .. ة االعالم واتولى مسئولی

وصدمت بانتخابات المكتب ..! البیعة والوالء والبراء عنداالخوان بل على نحو أبشع وألعن
السیاسي في الخارج تتناغم مع مرحلة اوسلو ویفوز فیھا الشھید ابو علي صطفى على 

!بابي على مصطفى عامال كادحا وقائدا صادقامع ایماني ! الحكیم ورفضتھا علنا 

توفيق احلاج
فلسطین

أنا والشعبية
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ورفضت كذلك ان یعود الى ارض الوطن تحت ظل ) اقولھا ونحن على ضفاف ذكراه(
وانا ..! ورفضت أن اكون في استقبالھ في غزة! اما یعود شھیدا او عمیال : االحتالل قائال

ر الى الوراء لكن لو عاد بي العم! اعرف اني نكرة غیر مقصودة مقارنة بقائد منتخب
!لكررت ما فعلت الف مرة انتصارا للمبدأ

ولما استشھد أبو علي اصر الرفاق على ان اقود حفل تابینھ في خان یونس وكان 
لینتقم الرفاق الحقیقیون بقتل الجنرال العنصري حاییم !الحزن حقیقیا یطفح من القلب

العام احمد سعدات الذي اضاف زئیفي مما اعاد للجبھة بعض ھیبتھا رغم اعتقال امینھا
.ھیبة مضاعفة انطفات بعد وقت

لقد واجھت في عشر سنوات انتسبت فیھا للجبھة من الصعوبات والمعیقات والقیود 
الداخلیة اكثر ما واجھت من االحتالل ومن كافة التنظیمات االخرى عدا االختناق والتقالید 

واقتنعت ان الجبھة ال تختلف كثیرا عن بقیة الفصائل في .. التي ال تحتملالروتینیة 
وھنا أعترف ! االعراض واالمراض التي تمكنت من قیادات العمل السیاسي الفلسطینیة

اني فشلت فیما نجح فیھ غسان ربما الني غیر قابل للتنظیم والطاعة بالفطرة وربما 
ة أرزاق وقسمة ونصیب وھناك بال شك فرق الختالف المكان والزمان والشخوص فالحیا

!شاسع بین عمالق أسطورة وحفید صعالیك

اعرف ان بوحي ھذا لن یعجب بعض القطط السمان التي ركبت الجبھة وقادتھا وحلبتھا 
واستفادت منھا ولكنھا شھادة حق أقولھا للتاریخ فاللجبھة لم تعان خلال في ھدف والفي مبدأ 

عفن (أن الفصائل في قیادات الصف الثاني ودائما أكررعن قناعة وانما عانت شأنھا ش
واللي عاجبھ عاجبھ واللي مش عاجبھ یشرب من بحرغزة على ) السمكة یبدأ من رأسھا

!حسابي

 أتذكر وأنا تلمیذة في المرحلة االبتدائیة أن فرقا صحیة كانت تقوم
ا التدرن بتلقیح التالمیذ بمصل الوقایة من األمراض الساریة ومنھ

الرئوي الذي كان یفتك بآالف من المواطنین ألسباب عدة لسنا 
إال ان المؤسسات الصحیة . بصدد ذكرھا في موضوعنا الیوم

الدولیة سعت لمكافحة المرض والقضاء علیھ عالمیاه من منطلق 
بمعنى واضح أن المرض تم قلعھ من )الوقایة خیر من العالج (

اء من ھذا الداء الخطیر وكذلك حال الجذور وتم إنقاذ البشریة جمع
أمراض أخرى كالحصبة وشلل األطفال والعمل جاري الجتثاث 

.مسائل أخرى تعاني منھا المعمورة

ال زالت ظاھرة ممارسة العنف في المجتمعات الشرقیة مستشریة 
وبشكل مقلق وال توضع حلول جذریة لمكافحة ھذه الظاھرة وقلعھا 

رائح مختلفة من المجتمع الدولي وھي من جذورھا نھائیا وتشمل ش
نتیجة ألفكار دینیة وقبلیة وعشائریة متخلفة وكذلك ما موجود ضمن 
مناھج الدراسة خصوصا في المراحل األولى من عملیة التعلیم وال 
زال التربویون في بلداننا یتمسكون بمبدأ إشاعة الغطرسة والتعالي 

یخ اإلسالمي واعتبار حین استخدم اسالفھم العنف في حیثیات التار
الغزوات وكسب الغنائم وجلب األسرى ھي بطوالت وانتصارات 
دینیة أو إثنیة على حساب اقوام اخرى ألغراض شتى عكس ما 
تتضمنھ المناھج التربویة في الدول المتقدمة التي تدعوا إلى إشاعة 
ثقافة السلم االجتماعي والتعایش اإلنساني بین أبناء البشر بغض 

وفي بلدنا ما زالت . ن الدین أو المعتقد أو الجنس أو اللونالنظر ع
تمارس بعض التقالید الموروثة البالیة عند أداء بعض الشعائر 
الدینیة وقد شاھدتھا بأم عیني أثناء االحتفال بالمولد النبوي الشریف 
وكذلك في ذكرى عاشوراء والمئات من الرجال مضرجین بدمائھم 

اراقة دمائھم باالت جارحة وغیرھا من فضال عن شمول األطفال ب
.الممارسات الالمقبولة في عصرنا

إن مھمة مكافحة ھذه الظواھر السلبیة تقع على عاتق المرجعیات 
الدینیة أوال ووسائل اإلعالم ثانیا والقوانین التي تمنع إیذاء وتعنیف 
الذات ، وھكذا بالنسبة لإلرھاب فعلینا وعلى جمیع مؤسسات الدولة 

سانیة العمل وفق منھج ظمات المجتمع المدني والجھات اإلنومن
.)مكافحة اإلرھاب ولیس فقط محاربتھ(وبرنامج 

مكافحة االرهاب 
وليس فقط حماربته

كاترين ميخائيل. د
العراق
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ني عقد رئیس الوزراء الیابا.في لیلة شتاء مثلجة من لیالي طوكیو
فیھا اقر واعترف باعتناقھ اإلسالم على المذھب .جلسة طارئة مع وزرائھ

وبدأ یشرح لھم كیف فسر .الوھابي، على ید داعیة ھندي یدعى ذاكر نایك
وبدأ الوزراء قلقین بعض .بأنھ دین الحق وسالم ومحبة"الداعیة لھ اإلسالم

المذھب الشيء طارحین أسئلة كثیرة عن ھذا الدین ورسولھ ولماذا ھذا 
ربما ""بالذات؟فرد علیھم رئیس الوزراء كما شرح لھ الداعیة نایك قائال

وھذا .االسالم یكون الحل لألزمات والكوارث التي مرت وتمر بالیابان
ثم إن الدین عند هللا ھو االسالم .المذھب ھو الفرقة الوحیدة الناجیة 

فھو كان .ا بینناوالرسول دمحم ھو خاتم األنبیاء،فلن نرجو أن یكون لنا نبی
وھو النبي الوحید الذي .ورحمة للعالمین وأسوأة حسنة.على خلق عظیم

وكالمھ في القرآن ھو .عرج إلى السماوات السبع ونزل في لیلة واحدة
كالم هللا الذي ال یزول

ونكون نحن أقرب من هللا الخالق من .فھو إذن صالح لكل زمان ومكان.
لقد ."القرآن وجھلھم العربیة؟فقال لھم وھنا سألھ أحد الوزراء عن .خاللھ

والذین یعرفون .بأن معظم المسلمین یجھلون العربیة.طمأنني نایك بذلك
فتراھم .والذین یفھمون القرآن ال یعرفون تفسیره.العربیة ال یفھمون القرآن

..."واعتقد أن ھذا یكفي.یحفظونھ على القلب 

طلب رئیس .حلوىبعد استراحة قصیرة وتناول الشاي وبعض ال
لیكون ھذا الدین طریقھم إلى مستقبل أفضل .الوزراء منھم اعتناق اإلسالم

لما سیكون لھ من .فوافق الجمیع ونطقوا الشھادتین.،وخلق انسان افضل
...وقرروا أن یعم ھذا القرار عموم الیابان. خیر على أمتھم وشعبھم

ة یرعاھا ویبارك أسابیع وشھور مضت، وھا ھي الیابان دولة إسالمی
خطواتھا ویثبتھا في اإلسالم الصحیح شیوخ وعلماء مسلمین كان ذاكر 
نایك قد بعثھم إلى الیابان لتقویة وتثبیت ایمان الشعب عمال بالشریعة 

.…والسنة

لكن ثقل الشریعة اإلسالمیة اخد تدریجیا یطل على المواطن الباباني 
طھارة .زكاة وحج.صومصالة و...وعلى مظاھر الحیاة الیومیة 

التسبیح .األمر بالمعروف والنھي عن المنكر.حالل وحرام.وعبادة
طاعة وحفظ .الدعاء وحضور صالة الجمعة .والصالة على النبي

القران،وایضا تم تحریم التبني الذي كان من الممارسات االجتماعیة 
ائر فأصبحت المؤسسات والدو.الرائعة في المجتمع الیاباني وغیرھا الكثیر

الحكومیة والشركات الخاصة تقلل ساعات العمل وتلغي الكثیر من 
النشاطات لكي تسمح بأن یودي المؤمن واجباتھ الیومیة كمسلم 

وأصبحت المحالت التجاریة والمطاعم والمقاھي ودور السینما تحت .تقي
وحتى الصید .وبدأت السیاحة تعاني ما تعاني.مراقبة شرطة الشریعة

لما فیھ الكثیر من الحرام في .ھو اآلخر یدر بالكثیر البحري ،لم یعد 
. البحریات

خاصة .شیئا فشیئا بدأ االقتصاد ینھار وتلوح في األفق أزمة مالیة خانقة 
بعد أن فقدت المرأة الیابانیة دورھا المتمیز في المجتمع سواء في العمل أو 

طوكیو فبدأت النساء بإطالق المسیرات في شوارع .حقوقھا في الحیاة
. وغیرھا ،المؤیدة لحقوق المرأة ومساواتھا للرجل

ومنعھم من السفر .والسماح بتعدد الزوجات.بعد فرض الحجاب والنقاب
والقوامة التي أعطیت ،ل شھادتھا النھا ناقصةبدون محرم، وعدم قبو

واإلرث ومعاداة المرأة ومعاملتھا بأنھا .للرجل في تأدیب زوجتھ بالضرب
وتجرید الكثیر من النساء ،أداة التفریغ والتفریخوانھان،ناقصة عقل ودی

."لن یفلح قوم ولوا أمرھم امرأة"من مناصبھم عمال بحدیث الرسول 

. غضب الشیوخ وعلماء المسلمین من ھذه المسیرات التي ال تلیق باإلسالم وال بالرسول 
وفعال امر رئیس الوزراء .ف الشریعةفطالبوا رئیس الوزراء بضبط ومعاقبة كل من خال

......بقمع ھذه المسیرات ومعاقبة المخالفات،وعزلھم من العمل

كانت مصیبة اخرى اكبر حجما اخذت تظھر .وبینما األحداث ال زالت ساخنة في طوكیو
فقد امتنع المسلمین جنوب الیابان وھم على المذھب الشیعي على عقیدة أھل .على السطح
بل .عشر والذي دخلوه الحقا، أن یدفعوا الزكاة ومال المؤمنین الى طوكیوالبیت اإلثني

فھاج غصب الشیوخ ومعھم رئیس ...فضلوا دفعھ إلى الحوزة والحسینیات التي عندھم
فأمر وزیر حربھ الملقب بسیف اإلسالم ...الوزراء علیھم لحاجة العاصمة لھذه االموال

وھكذا حرض سیف االسالم جیشھ .وممتلكاتھمبمحاربة المرتدین ومصادرة جمیع أموالھم
على القتال واعدا بغناثم وسبایا،وان الجنة التي وعد هللا بھا عباده المومنین تنتظرھم حیث 

فدخل بجیشھ الجرار .النعیم مع إثنین وسبعین زوجة من حور العین وأنھار العسل والخمر 
وینشر الرعب .والحقولإلى مدن وقرى الجنوب یذبح ویقتل ویھلك ویحرق البساتین

اآلالف اآلالف من القتلى واضعافھا بكثیر من السبایا واألطفال .. والخوف في قلوب الكفار
...وما ھي اال اسابیع قالئل حتى سقط جنوب البالد تحت رحمة سیف االسالم.

قام رئیس الوزراء بطلب شیوخ وعلماء المسلمین األفاضل بتفقد جنوب البالد ومباركة 
ولما ..لنصر المبین والبحث في كیفیة توزیع الغنائم والسبایا على المجاھدین المنتصرینا

وبینما أخذ شیوخ االسالم یباركون النصر والمجاھدین ویلعنون من .وصلوا إلى الجنوب
التف رئیس الوزراء حولھ فازعا لما شاھده من حجم الدمار والخراب ،من مجازر.یلعنون

من النار التي التھمت الكثیر من الحقول والبساتین التي كانت .انوجثث ملقاة في كل مك
ھزت ضمیره مشاھد اآلالف من النساء واألطفال وھم یبكون . یوما رمزا للفالح الیاباني

وسلب ما سلب من بیوت وأموال .على الذین فقدوھم وقتلوا أمامھم بدون رحمة
إلیھ بالده المسالمة وحال شعبھ فأخذ یبكي ویبكي ویندب حظھ وعلى ما آلت...وممتلكات

وما أصابھم من فاجعة كانت أكبر من كل الفواجع التي عرفھا تاریخھم ،منخرا في .وأمتھ
لماذا؟.بكائھ وراكعا رافعا راسھ وسائال هللا الخالق

فقد حان وقت .انھض یا حبیبي ."وبینما ھو في ھذا الحال ،سمع صوت رقیق یقول لھ
ا ـــراكع..ا ویحضن أوالدهـكي وھو یحضنھــأخذ یب.ھ ـــشاھد زوجتفلما فتح عینیھ و"العمل

في طریقھ للعمل وھو ........ورافعا رأسھ شاكرا ولیس عاتبا
في سیارتھ مبتسما لكل من یراه في الطریق وناظرا إلى 
البنایات حولھ كأنھا المرة االولى التي یشاھد عاصمتھ الجمیلة 

الخالق معنا في قلوبنا في أن" المزدحمة، قائال في نفسھ
نحن شعب نحب ..أخالقنا وفي ضمائرنا ووجداننا وفي اعمالنا

نحب تراثنا ولكننا أیضا نحب أن نعیش الحاضر .الخیر للغیر
نحن شعب أیة في االصرار .ونتطلع الى مستقبل أفضل

والمثابرة والجد والنجاح،وان شریعتنا ھي شریعة األخالق 
وھذا ما نعلمھ ألطفالنا منذ والضمیر وخلق انسان أفضل

وأعتفد ھذا یكفي........مرحلة األول

فارس يوسف
سوریة

عندما اعتنقت 
اليابان االسالم
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 ًكان ھنالك دیك لھ أبھة و كبریاء، یصیح صباحا ویبقى دائما على األسوار و فوق ً
كان أبن صاحب المزرعة یمقت ھذا الدیك، ینزعج من صیاحھ، ویغضب من . البیوت

.كبریائھ وریشھ الملون، ویحاول بشتى السبل االیقاع بھ
الصوت الرنان والریش الملون، علیك أن تكفو عن تعال الى ھنا أیھا الدیك، یا صاحب-

.الصیاح و التجول فوق أسوار المزرعة
أنا دیك وھذه وظیفتي أن أصیح الفجر و أخبر الناس بالمواعید و أنذر الدجاج و أراقب -

.ً)مستغربا(المزرعة 
أنھ ل. كما أن الكتاكیت والدجاجات یشتكون منك. ال یھمني ذلك- و سمعتك وأقسم با

.ً)متوعدا(ًمرة أخرى وأن تصیح صباحا وتحرم نومي فسوف أذبحك 
).ًخائفا(ًآمان نمان دخیلك ال تذبحني وأعدك بأنني لن أصیح صباحا -

وبعد . ًتخلى الدیك عن عادتھ في الصیاح صباحا وكان یكتفي في األوقات االخرى
:اسبوع

.ً)مزمجرا(؟ أ لم أقل لك بأن ال تصیح؟ أیھا الدیك العنید، لما ال تسمع كالمي-
ًأنا تركت الصیاح صباحا لكي ال أحرم علیك نومك- ُفما الذي یضیر إذا صحت في . ُ

).ًمتمسكنا(الظھیرة و العصر؟
وإذا سمعت . ٍال في الصباح وال الظھر وال أي وقت آخر. ًال ارید أن اسمع صوتك نھائیا-

).ًمكشرا عن أنیابھ(أصدقائي على حلمك صوتك مرة أخرى فسوف أذبحك وأعزم 
ًسوف أتخلى عن الصیاح نھائیا . خالص ال داع لذبحي. آمان نمان قربان حیران-
).ًمستسلما(

بعد . ًو ھكذا خرس الدیك نھائیا و لم یعد یصدر أي صوت
:أسبوع من صمتھ

لماذا تبقى تتجول فوق األبنیة و أسوار المزرعة؟-
ٌذا یضیر اذا تجولت فوق االسوار و البیوت؟ فأنا دیك وما-

ًأحرس المزرعة وال احب كثیرا مخالطة الصیصان 
.والدجاجات

علیك أن . ًالدجاجات و الصیصان أیضا یشتكون منك. ھااا-
ُأنا أحذرك، إن رأیتك مرة . تكون بین الدجاجات طوال الوقت

مباشرة أخرى تتجول فوق االسوار والبیوت فسوف أذبحك 
.)وأعذر من أنذر(ولن یرف لي جفن 

خالص لن أصعد على األسوار والجدران . طیب طیب طیب-
.ً)ممتعضا(وسأتجول مع الدجاجات 

ول فوق االسوار وجدران البیوت تخلى الدیك عن عادتھ في التج
أصبح یقضي وقت بین الدجاجات ینقر الحبات ویلتقطتھا من على و

:بعد أسبوع. االرض
یا عدیم الفائدة، أیھا المغرور المختال لماذا ال تشارك الدجاجات -

والصیصان نشاطاتھم؟
ّماذا فعلتھ لك مجددا؟ ما الذي علي مشاركتھ مع ... یا صبور یا هللا-

الدجاجات؟
لماذا ال تبقبق مثل الدجاجات األخرى؟-
...ُیا أخي أنا دیك أصیح ولست دجاجة تبقبق-

كما أن . ًلم تعد دیكا وعلیك أن تبقبق مثل باقي الدجاجاتأنت -
واذا لم تبقبق . الدجاجات والصیصان یشتكون منك وعلیك أن ترضیھم

سوف أذبحك مباشرة ولن أرحمك  مثلك مثل باقي الدجاجات فبا
.ً)صارخا(

سوف أفعل ما تطلبھ . ما ھذا البالء یا هللا؟ تمام تمام ال داعي للغضب-
.ً)مبقبقا(ف أبقبق مثل الدجاجات من اآلن وصاعدا مني وسو

:بعد أسبوع
كش (یا عدیمة النفع ماذا تفعلین عندك؟ أال تسمعني؟ ... أیتھا الدجاجة-

.)كش
ًمستھجنا(ُأنا لست دجاجة فأنا دیك ! ھل تقصدني أنا؟- ِ(.
.ٌأي دیك أنت؟ أنت لست سوى دجاجة! ماذا قلت؟ دیك؟-
.ُلست دجاجةأنا دیك و-
أنت دجاجة، تعیش بین الدجاج و تبقبق مثل الدجاج و علیك أن تكون -

.علیك أن تنتج مثلك مثل باقي الدجاجات. ذو فائدة
و ماذا أنتج؟-
.علیك أن تبیض كل یوم بیضة-
أنا دیك وال أبیض- .یاووو وهللا با
یعني بأنك دجاجة بال و اذا لم تبض فھذا . ِأنت دجاجة و علیك أن تبیض-

معك أسبوع واحد، إذا لم تبیض . ّفائدة و حینھا علي أن أذبحك مباشرة
.فسوف تكون نھایتك

طوال أسبوع كامل حاول الدیك المسكین المستحیالت لكي یتعلم كیف 
ً:وفي نھایة االسبوع جاءه الرجل قائال. تبیض الدجاجات و لن دون فائدة

.ً)ساخرا(فھة یا عدیمة الفائدة ھل بیضاتك جاھزة؟أیتھا الدجاجة التا-
.ال-
.ًإذا فقد حق علیك الذبح الحالل-
ّلكن كان علي أن أقبل الذبح في الیوم األول قبل أن أتنازل . معك حق-

ُعن الصیاح و من ثم تنازلت للعیش بین الصیصان ومن ثم بقبقت مثل 
ًبأنني دیك أو كنت دیكا في یوم ًالدجاج ومن ثم حاولت أن ابیض متناسیا  ُ

ستذبحني ولكنني فقدت كبریائیأبھتي وكرامتي وصورتي. من األیام

بوالت جان
كوردستان

الديك الذي 
حتول إىل 

دجاجة
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 تصرفات داعش وإدارتھا لمناطق سیطرتھا ذكرتني بایام نشاط
فقد كنت سجلت في كلیة الحقوق في دمشق . الطلیعة المقاتلة في سوریا

. قبل سفري إلى امریكا

على طلبة الجامعات مایسمى بمعسكرات التدریب وكان قد فرض 
فكان یبدو . واعطوا كل طالب لباس عسكري موحد القیاس،الجامعي

فبدا الجمیع بلباسھم كانھم في سیرك ،البعض ببدلة ضیقة واالخر واسعة
. للضحك ولیس في تدریب حربي

وفي فترة االستراحة جلست ،وضعوني في فرع المدرعات یومھا
واخرجت رادیو صغیر كنت قد اشتریتھ مؤخرا استمع إلى القرفصاء 

وعلى الجانب اآلخرجلس طالب مع أخرین ،)دارت األیام(أغنیة ألم كثوم 
. یثرثرون

وهللا صوت أم كلثوم جمیل یاأخي، : فجأة مد الشاب رأسھ ناحیتي وقال لي
وشعرت باالمتعاض ساعتھا ألنھ دخل . لكن الموسیقا حرام في االسالم

واحسست أنھ شرطي سجن یلقي ) دون حاضر أو دستور(عالمي إلى
. علي القوانین

من وین جبتھا ھاي : قلت لھ بلھجة نزقة وبعد أن اخفضت صوت الرادیو
الحرام؟ 

من الحدیث الشریف الذي یقول كل ذي : فقال بصوت سلطوي متأدب 
ات في االسالم معروفھ وھي یاعمي المحرم: فرددت علیھ. وتر حرام

فقال . مذكورة في القران والتحریم ھذا یعني انھا مكروھة ولیست محرمة
الموسیقا باجماع : بصوت یرید منھ أن یربح خصمھ عن طریق التھدید
" . الفقھاء حرام وأنت تأتي معلوم من الدین في الضرورة

ال أظن انك المخول بتكفیر الناس : ع الشتیمة، فقلتالعبارة األخیرة وقعت في اذني موق
.ومراقبتھم، واالن مالفرق بینك بین مخابرات النظام الذین یتنصتون على الناس

غادرت المكان، لكن صورتھ، انطبعت في ذاكرتي، ولم تمض أشھر حتى شاھدت ھذه 
ن یخطط مع قتل ارھابي في حي كذا كا: الصورة على احد الصحف تقول بالقلم العریض

. مجموعة ارھابیة لتفجیر كذا وكذا

ام والناس ظتذكرت الحدیث الذي دار بیني وبینھ، فھو اخذ على عاتقھ تصحیح ماكان الن
یاتون بمعلوم من الدین بالضرورة، ولذلك قام بمجابھة النظام الذي الیحكم بما انزل هللا 

. ومن ثم تكفیره وتكفیر من وااله

د قطب الذي بدأ حیاتھ ادیبا وناقدا ومحبا لألدب، ثم تحول إلى داعیة واستعدت تعلیمات سی
ثم تحول " كافر"وبعد سجنھ إلى سلطان یكفر المجنمع المصري بسبب موالتھ لحاكم 

. مفھموم الوالء والبراء إلى سیف یقطع رقاب المجتمع

الھما تزمت فك. ولو نظرت في تحوالت سید قطب لرأیت انھا مشابھ لحیاة أبن تیمیة
لكن بالمقابل، إذا كانت الموسیقى حرام، . بعد تعذیبھ في السجن وكفر المسلمین العادیین

ألیس ھذا دلیل على عدم اشتھار الحضارة العربیة االسالمیة باي نوع من انواع الفنون 
وال یمكن أن تجد لوحة واحدة لمناظر طبیعیة . سوا العمارة والموزیك ورسومات الطیور

.اصأو اشخ
ر لرسومات فان خوخ الكافرة، فنحن ظواذا كنا نستمع لما ھو حرام من الموسیقى ونن

واذا كنا نتعلم علوم دنیویة مثل , لسنا على طریق االسالم الصحیح كما تقول داعش
الكیمیاء الفیزیاء والتاریخ فنحن مخالفین لمعلوم في الدین بالضرورة ویجب على داعش 

.تكفیرنا اجمعین

االرھاب الیوم ھو نتیجة لتطبیق النص الحرفي دون النظر 
. الى الزمن والظروف التي تغیرت وتحولت

لقد اصبحنا عالة على انفسنا وعلى المجتمعات المتحضرة 
واصبحنا ایضا رافعین مشعل االرھا ب في العالم لسبب أنھ 

الینفذ تعالیمنا التي ھي معلوم من الدین بالضرورة

خليل الشيخة
سوریة

املوسيقى 
حرام
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 فوبیا.. فوبیا .. فوبیا
!الحیاة بقي لونھا فوبیا

ُكانت زمان الفوبیا محدودة في بعض األشیاء، ولكن یبدو أنھ مع تغیر شكل الحیاة لما 
!یتمشي مع العصر الحالي، أصبحت الفوبیا موجودة في أشیاء كثیرة من حولنا

ُي، ولكن أرید أن أحكي لكم عن أنا ھنا ال أرید التحدُث عن موضوع الفوبیا بشكل علم
ًماحدث لي، وقد یحدث لكم أیضا، بسبب الحیاة التي أصبحت فوبیا ُ!

ّالفوبیا أو الرھاب؛ كما ھو مكتوب عنھا في موقع ویكیبیدیا، ھي مرض نفسي، یتمثل في  ُ
ًخوف متواصل من مواقف أو نشاطات معینة عند حدوثھا أو مجرد التفكیر فیھا، وغالبا ما  ُ ُ ٍ

ُون المریض مدركا أن الخوف الذي یصیبھ لیس منطقیا، ولكنھ ال یستطیع التخلص منھ یك ً ُ ً ُ
.في الغالب بدون العالج النفسي

ُالفوبیا؛ ھي الخوف الشدید لدرجة الرعب من أشیاء معینة،  ّ
ُكان في الماضي بالنسبة لي ولكثیرین، أن الفوبیا قد تصیب 

عة، أو الحیوانات اإلنسان الذي یخاف من األماكن المرتف
ُوالحشرات المفترسة، أو مناظر الدم والحوادث المرعبة ُ.

:ولكن في الوقت الحاضر بدأنا نسمع عن
فوبیا الدیانات أوالمعتقدات؛ حیث الخوف من ھذه المعتقدات 
ُبسبب العنف الذي قد یمارسھ بعض أفرادھم تجاه المجتمع 

.والناس

ُال وأحیانا الكبار یصابون فوبیا األصوات الصاخبة؛ تجد األطف
ُبالزعر والھلع، عند سماع األصوات المرتفعة الصاخبة فجأة،  ُ
وقد یكون ھذا الخوف ناتج عن ربط ھذه األصوات 
باإلنفجارات، والحوادث اإلرھابیة، والكوارث الطبیعیة، 
والظواھر الطبیعیة، فنسمع عن أن البعض یختبئون من 

أن البعض أصبحوا صوت الرعد والبرق الناتج عنھ، و
یخافون من السیارات التي تسیر في الشوارع، بسبب تكرار 
ُحوادث الدھس حول العالم، وأن البعض یصابون بالغثیان عند 
ًسماع صوت انفجار خوفا من الدمار، وأن بعض األطفال قد 
ُیصابون بھستیریا من الرعب والبكاء الشدید، بسبب صوت 

.حفالت الصاخبةفجائي عالي مثل المیكرفون أو ال

ُفوبیا الخوف من اإلصابة بمرض معین؛ قد یكون المرض 
ِمعدي، وقد یكون المرض غیر معدي، ولكنھ مرض عضال  ُ ُ
ُقد یؤدي إلي الموت، فتجد الناس حتي المؤمنین منھم، یخافون  ِ
حتي من ذكر اسم المرض أو زیارة الشخص المریض بھذا 

.المرض

والحوادث أو الخوف من فوبیا الخوف من منظر الدم 
.اإلجراءات الطبیة

خضعت لإلحتجاز في المستشفي إلجراء جراحة كبیرة، ولكن كان أھم 
شئ بالنسبة لي، ربما أھم من العملیة الجراحیة، أن أكون علي إتصال 

!بالعالم، والعالم علي إتصال بي

وب من تُة بیومین أن یحضروا لي الآلبـــُطلبت منھم بعد أن أجریت العملی
بالمستشفي لمدة شھر اصــــــــت في الواي فاي الخــت، واشتركـــالبی

ًلیكون لدي الوقت الكافي إذا المدة طالت بالمستشفي، طبعا الزم أتابع 
.أخبار العالم، وأضع أخبار علي الجریدة التي أنا مسئولة عنھا

كن من ُالذي حدث أنني كنت في معظم الوقت غیر قادرة علي الحركة، ول
ِحین آلخر كنت أفتح الكبیوتر ألطمئن نفسي بأنني مازلت في حلبة الحیاة،  ُ ُ

!وأنني مازلت علي إتصال بالعالم، والعالم علي إتصال بي

طبعا كان أھم شئ قبل أن أغادر منزلي إلي المستشفي، ھو أنني أخذت 
.حبیب قلبي في حضني، أقصد أخذت معي الموبایل

بالنسبة لي، وأنا سجینة حوائط المستشفي، وبسبب كان الموبایل كل شئ 
ُعدم قدرتي علي الحركة بسھولة، كنت اضع الموبایل في الشاحن معظم 
ًالوقت وبصفة مستمرة، ألضمن انھ شغال في أي وقت، وكنت أحیانا 
ّاستخدمھ وھو مازال في الشحن، كنت اتركھ في الشحن، لكي یسھل علي  ُ

اختفي تحت جره، سواء وقع علي األرض أو
مني علي السریر فبسھولھ أجره من دیلھ 

.أقصد من سلك الشاحن

الموبایل كان كل شئ بالنسبة لئ في ذلك 
الوقت، لم أشعر في أي فترة من فترات 
حیاتي بأنني حریصة كل ھذا الحرص علي 
الموبایل كما شعرت في فترة تواجدي في 
المستشفي، كان عندي خوف شدید وھلع علي 

ُن الموبایل، وجوده معي كان یطمئني فقدا
بأنني مازلت علي إتصال بالعالم، والعالم 

!علي إتصال بي
ھذا الجھاز الذي ال یزید حجمھ عن كف الید، 
ُسبب قلق لمعظم الناس، كنت أشاھد الناس 
سواء في الشوارع أو حتي أثناء تناولھم 

العامة، الغذاء أو العشاء في المحالت
ة المكتوب علیھ، أو كتابة ُمنھمكین في قراء

ما یریدون، أو التحدث فیھ، كنت أستغرب 
من تصرفاتھم، وأقول الناس إتجننت، الناس 
ُأصبحوا مصابین بإدمان التكنولوجیا وخاصة

ھذا الجھاز الذي ال یزید حجمھ عن كف الید، دائرة كاملة .الموبایل
ُمتكاملة لكل ما یحتاجھ اإلنسان، فمن حق الناس أن ت صاب بفوبیا فقدان ُ

!الموبایل

ُأنت لست محتاجا ان تحفتظ بأجندة أو نوتھ مسجل بھا أرقام التلیفونات،  ً ُ
ًوأیضا لست محتاجا ان تحفظ تلیفونات أصدقاءك ومعارفك، ولكن یكفیك  ُ ً

.أن تحتفظ بالموبایل في یدك أو جیب بنطلونك أوحقیبة یدك

أن تعمل اتصاالتك بأدني من خالل ھذا الجھاز الصغیر العجیب، یمكنك
انك أن تتسليـیالت، في امكـل ایمـك أن ترسل وتستقبـود، في امكانـــمجھ

فوبيـا

ليديا يؤانس
مصر
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وتلعب ألعاب، في امكانك أن تدخل على فیس بوك أو جوجول أو 
األنترنیت، أنھ الجھاز الصغیر الذي یجعل الصغار والكبار یلھثون 

ُوراءه، ویخافون أن یفقدوه، أصبحت الغالبیة العظ ُمي من الناس مصابین ُ
!بفوبیا فقد الموبایل

ًیوما، وانتھت مدة اشتراكي علي 45طالت مدة إقامتي بالمستشفي لمدة 
الواي فاي الخاص بالمستشفي، فكرت في شراء مدة اضافیة ولكنني 
توقعت أن اخرج من المستشفي في غضون أیام قلیلة، ولكن ماكنت أخافھ 

!قد حدث

ُل خروجي من المستشفي بثالثة أیام، ال یصد وال فجأة الموبایل مات قب
ًبیرد، وأیضا غیر قادر علي الشحن، ألن البطاریة ماتت أصبحت لست . ُ
ُقادرة علي اإلتصال بأي أحد ألنني لست متذكرة أي نمر وكیف أتصل !ُ

ًوأیضا لم یستطع أحد اإلتصال بي ألن الموبایل مات، !والتلیفون میت؟
طلبت من المستشفي أن یوصلوا لي !ر شغالًوأیضا الآلب توب غی

ُتلیفون المستشفي، ولكن لسوء الحظ كان موقع سریري فیھ عطل، ویبدو 
انھ لیس ھناك اھتمام بالتلیفونات في حجرات المرضي علي اعتبار ان 

.المرضي معھم تلیفوتاتھم الخاصھ
الناس ّكانت أسوأ فترة مرت علي في حیاتي كلھا، وقتھا فقط تیقنت، لماذا 

!ُأصبحوا مصابین بفوبیا فقد الموبایل؟

بالتأكید أنا ال أرید ازعاجكم بحكایتي مع الموبایل، ولكنني قلت لنفسي 
.ُماحدث لي قد یحدث لكم، ربما في ظروف مختلفة

ماحدث لي في بلدي وفي المنطقة التي اعیش فیھا، وفعال عندما تأزمت 
ي وتوقعت أن اكون قد فقدت األمور صدیقة حبیبة لي، اتصلت بالمستشف

ٍولكن نفترض أنا أو أنتم كنا في مكان .التلیفون، أو ھناك مشكلة حدثت لھ ُ ُ
ٍناء، أو مكان مقطوع لسبب أو آلخر، وفقدت تلیفونك، ربما وقع منك في 
البحر، أو دھستھ سیارة، أو بطاریة التلیفون ماتت كما حدث معي، ماذا 

ُسیكون رد فعلكم؟

ّي تسبب في خسارة البطاریة ھو؛ وضع التلیفون في الشاحن علي فكرة الذ ُ
ًطول الوقت، وخصوصا اذا كان التلیفون مشحونا بالكامل ً.

أكید مع صعوبة الحیاة في عصرنا الحالي، أصبح الخوف یشمل كل 
الحاجات التي نحتاجھا في حیاتنا لتسھل الحیاة بالنسبة لنا، وبالتالي ھذا 

!ر نوع من الفوبیاُالخوف الشدید قد یعتب

ِالمفروض أنا أو أنتم، نضع كل اإلحتماالت، لما قد یحدُث لنا بسبب فقد  ُ
المفروض أن یكون معنا بدائل .ُالموبایل، ویجب أن نفكر كیف سنتصرف

ُمكتوبة ومسجلة في أجندة أو نوتھ صغیرة، ونأخذھا معنا وخصوصا اذا 
نا بدائل مكتوبة بكل المفروض أن یكون مع.كنا مسافرین ألماكن بعیدة

.المعلومات وأرقام التلیفونات الھامة واإلحتفاظ بھم في السیارة
وممكن أن یكون عند حضراتكم اقتراحات أخري بخصوص ھذا الشأن، 

ولكن في النھایة أود أن أقول؛ أنھ لیس .حتي ال یحدث لكم ما حدث لي
ح، ولو لم ُھناك فوبیا من أي شئ، لو وضعنا األمور في نصابھا الصحی

ُنجعل شیئا یسیطر علینا حتي ولو كانت أحدث التكنولوجیا ً.

ًالبد من أن تكون لدینا وسائلنا الیدویة التي تجعلنا دائما علي إتصال 
!بالعالم، والعالم علي إتصال بنا

!ُمن فات قدیمھ تاه: والمثل یقول

 ذات مساء، جلس أبو لھب إلى طاولة المقھى، یشرب السیجارة وینفث
دخانھا عالیا، فإذا بأم سلمى تمر قبالة المقھى مستعجلة من أمرھا وتجر خلفھا 
ابنتھا سلمى، كانت جمیلة ممشوقة القوام، حسنة المحیى ال تظھر أي عیب، حملق 

ا، فتذكر یوم انسلت من یده إلى إناء في ساعة الید طویال قبل أن یكتشف عطلھ
الوضوء معلنة جمود عقاربھا، ثم ألقى نظرة خاطفة على ھاتفھ الذكي، فتذكر 
معشوقتھ ھند، فأخذ یقلب في قائمة االتصاالت حتى أدرك اسمھا، ثم بعث إلیھا 

:برسالة تسألھا
ماذا تفعلین؟-

عة، حتى غلبھ النعاس، ثم طلب تأخر جوابھا، فأخذ سیجارة ثانیة وثالثة وراب
فنجان قھوة دون سكر، وقبل أن یرتشفھا، فاجأتھ الرنة، فتأھبت أحاسیسھ إلیھا، 

:وكان جوابھا
.قاعدة-

:أردف السؤال في حیرة ودون رویة
قاعدة أم طالبان؟؟-

ناجون فجأة، بدأ قصف المقھى، وعم الخراب في المدینة عن بكرة أبیھا، وفر ال
...إلى بني قنیقع، وشوھد بعضھم یركب الثورة ویذبح أھلھا

***
َلقد بلغني من أمر ورقة بن نوفل شده للرحال إلى بالد یترب، بعد أن ضرب  ِ ِ ِْ َ ُّ َّ ُ َْ ِ
ُالطاعون بني قنیقع، ارتدى بردتھ السمیكة وامتطى جواده البراق، أعاق صعوده  َ َ ُ ُُ ُ

َّتھ إلیھ أختھُ من بالد الروم، لعن الروم ساعتھُ وبدل ُسروال الدجینز الذي أرسل َ ُّ َُّ
ٍالدجینز بالسروال القندریسي الفاسي، وكان أكثر فساحة وراحة ٍ َ َ َ...

َّانطلق كالسھم نحو مصابھ، وفي مشواره الطویل، نزل بحانة مسْیلمة الكذاب،  َ ِ ُ ِ ِ ّ َ
َّتناول كأسین من الویسكي الوردي حتى دنا من الث ِ ّ ِ ْ :َمالة، فجاءه مسیلمة یسألھِ

َّما أخبار الطاعون عندكم؟ أال تزال زوجتك حیة؟- َ ُ ُ
َأجابھ ورقة في الحال َ:

َال لقد أصبحت عقربا - َ!
ِفانفجر الحاضرون ضحكا، وفي روایة أخرى، تمرغ بعضھم أرضا، وأعلنت  ُُ َّ َ

!ُیومھا الھدنة بین المسلمین والكفار 

كراتمذ
جاهلية

حممد مسافري
المغرب
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ًارحل اآلن، وعندما تصبح غنیا . ّیقرأ ما بین سطورك، ویعرف أنك ال تفید حتى نفسك ّ
ّاستأجر مطربا یغني لمن ھمشوك ّاجمعھم إلى طاولة طعام فیھا ما لذ وطاب، وكلما أنھى . ً ّ

ًالمطرب غناءه ألحدھم رش علیھ المال، واطلب أن یغني لمن ھو أقل منھ سلطة، وماال  ّ ّ
.وھكذا دوالیك

ّشاعر یكتب أجمل األشعار، یسھر اللیالي، وھو یحلم بالملحن الذي سوف . كان یا ما كان ّ
ًیشتري قصیدتھ، كي یشتري بثمنھا خبزا ، وخمرا ّطرق باب الملحن الشھیر، أخرج . ً ّ

كما ترى فأنا شاعر، ولبیب، وحبر من : قال لھ. ّقرأھا للشاعر. الملحن ورقة من جیبھ
ّذھب الشاعر ومزق أفكاره تحت ضوء الشمس، وشمر عن ساقیھ، وأطلق رجلیھ . راألحبا ّ ّّ
.ّللریح

ّكان یرغب في الزواج ،لم یكن یعلم أن الزواج . ُكان ھناك ولد لم ینم عقلھ، وال جسده ّّ
ّمسؤولیة، تزوجتھ بنت عالم وناس، عملت على تكبیر مخھ مئة عام، وفي لحظة  ّفش " ّ

ّاعتقد أنھ ھو من ألف الشعر، " الخیل واللیل، والبیداء تعرفني: "فقال لھا. مخھ كما البالون ّ ّ
ّوأصبح یتضخم فأتت ریشة علیھ بینما یطیر، فش كما دوالب السیارة ، وبقیت بنت العالم  ّ ّ

.األمور عندھا محسوبة. ّوالناس مكانھا

لم یكسب . حمارّكان في قدیم الزمان أحدھم یعمل في الثورات، والحكومات كبائع على 
ّفي كل یوم یبث لنفسھ فیدیو یلعن فیھ المسلمین، وخاللھ یلعن . ذھب إلى الغرب. الكثیر

ّالنظام، یھدد الثوار بأنھم كفار، ویمدح نفسھ، وفي مرة أراد أحد الموظفین في متجر  ّ ّّ ّ
الثورة أن یختبره، طلب منھ ألف دوالر، فامتنع عن الظھور لشھر كامل، وعندما عرفوا 

ّضیق حالھ نقصت ثوریتھ إلى العشر ال یكات على بثھ لنفسھ الیف، مع أنھ یحزر  ّ "
."ّالمشاھدین العشرة

ھل تعرفون أین أنا؟
تصلني معلومات اآلن أن ترامب قادم. أنا قرب البیت األبیض

لم أعترض، ال . كانوا غزاة. ّأتحدث بالواقع عن اإلسالم. ّأنا غیر متعصب: یقول لي
. قال اقرئیھا. ًجدا أمامي" ّالصحیحة" وضع مقالتھ. أن أدخل في نقاش عقیمأرغب 

شریعة " ّأعتقد أن أجدادي وأجدادك كان دینھم . ّاعتذرت، فال وقت لدي
شریعتي مثل شریعتك یا صدیقي ورثتھا عن أجدادي، كما ورثتھا أنت عن " الغاب

.أجدادك

أرشدني إلى : قلت لھ" ّاإلمام الصالح" مررت على مزار 
سألني . ّأرغب أن أرى وجھ ربي.أتعبني ھؤالء. وجھ اإللھ

. ّعن السبب، فشرحت لھ الظاھر، والمطمور، وما بینھما

ّكلھم في النار. ّإیاك وحدیث المشاغبین: قال- ّ.
ّوأنا أیھا الصالح؟-

ّاجلبي لي كل أسبوع ھذه األخبار، وسوف أقتطع لك مكان زنزانة في -
!ّالجنة

ّوھل في الجنة زنازین؟-
.ًطبعا، وأحیاء، وقصور-

ّأعرفك أیھا الصالح- ًكیف تجسدت بشرا, ّ یحیي . أشھد أن ال إلھ إال هللا. ّ
.العظام وھي رمیم

ًالزلت حیا أرزق. ًأنا لست رمیما - ّكلما مشیت إلى قبري، وأرحت . ّ
ًن وسیطا بینھم وبین یعیدونني إلى الحیاة كي أكو. رأسي من القیل، والقال

.ًثم یتركونني جائعا ھنا، ویھتفون باسمي ھناك. هللا

انتھى حلمي الذي أمضیت نصف یومي، وأنا أعمل علیھ، ففي مسیرة 
ّكنت أتنفس كما علمونا في الدروس . ّالتأمل التي ال تضر، وال تنفع

ًدونا أن نصبح أغنیاء بعد أربعین یوما المدفوعة الثمن التي درستھا، ووع
. ّمن التأمل، انتھت الدروس، وانتھى معھا المال

ًكان حلما رائعا باأللوان یمكنكم أن تضعوا لھ خاتمة أفضل. ً

غرائب حتدث 
كل يوم

نادية خلوف
سوریة
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 ،ٍال أصدق أن كل ھذا الحبر قد أھرق دون جدوى على أوراق صحف ِ ُ ُِ َّ ّ ِ
ًكتبنا كثیرا عن ! شاتیبدو أن ال فائدةَ منھا إال عمل قراطیس للساندوت

ّال أصدق ! مصر أمام العالم" ُمھانة"مصر، التي غدت " وجع"، "المنیا"
ّأن منتدى شباب العالم، بسموه وفخامتھ وتحضره، یجري على مرمى  ّ ُ

ِالكتابة على الكتابة ! ٍبما یجري بھا من خزي وعار" المنیا"حجر من  ُ
ٌالكتابة عن المكتوب عنھ من قبل، فقر. ٌصعبة َ في رأسي . ومھانة للكاتبُ

ِألف موضوع أود الكتابة عنھ، غیر ھذا الملف الذي كلما طوینا صفحاتھ،  َ ُّ ُ
َّعاود االنفجار، وأطل وجھُ الشیطان من بین ثنایا أوراق الملف، لیقول لنا 

. أنا ھنا ألفسد علیھا الراحة والسالم. َلن نترك مصر تھنأ بمستقبل“: ًشامتا
ُأنا المنتصر . ٌلبشر، أشرار ینفذون أوامري ویظلمونمن بینكم، یا معشر ا

"!وأنتم الخاسرون

ٌلم تمض أسابیع قلیلة على مقالي  مسافة السكة للمنیا الشقیقة ": "الحزین"ُ
ُ، ھنا بالمصري الیوم، الذي ناشدت فیھ الرئیس بوقف األشرار "ّیا ریس

ّمغلقي بیوت هللا في وجھ المصلین األقباط، الذین ال ی ُّ َریدون إال السالم في ُ
ٌفھل السالم عزیز في الوطن؟! وطنھم ُوبالفعل، ثم توقیف المعتدین ! ُ

َفأعقبت المقال الحزین . ُوفتحت الكنائس المغلقة بأمر مباشر من الرئیس َ ُ
ِفرح شاكر"ٍبمقال  ِ . ٌّحق؛ في زمان اإلرھاب" ِالواجب"ُ، والشكر على "َ

ّالسكة شكرا یا ریسالمنیا على مسافة “: جاء مقالي اآلخر ً، امتنانا حین "ً
َتأكدت أن ملف المنیا یشغل بال الرئیس َّ َّوظننت أن ذاك الملف النازف، . ُ ُ

ِقد أغلق لألبد ّألن القانون سیدُ الجمیع. ُ . ٍحام للشرفاء، ورادعٌ لألشرار. َ

ُفإذا األشرار فوق القانون، باالستقواء والبلطجة والفجر السافر ُ عاد . ُ
َر یتقیأون شرورھم، ویغلقون بیوت هللا في وجھ المسالمیناألشرا لماذا ! ُ

ًیعاودون الكرة مرة بعد مرة؟ ّألن جلسات الصلح العرفي، التي أسمیھا ! ّ ُ
ّ، ترسخ في وعي المجرمین أن"قبلة یھوذا" ُدیة الجریمة، قبلة ترضیة: (ُ ُ ّ ِ .

ًولیس عقابا رادعا یلیق بخارج عن ال! ٌتعقبھا جریمة أخرى قانون، ً
!)ّمحرض على إرھاب

ُمصر بحاجة إلى حملة إعالمیة ضخمة إلرھاب اإلرھابیین وإعالمھم أن 
ُاألشرار . ّترویع المسیحیین وغلق كنائسھم جریمة لن تمر دون عقاب

وعلینا قراءة. ًمعروفون باالسم، علینا تطبیق القانون الرادع علیھم فورا
ذي صمت طویال على أمل أن تضعبیان األنبا مكاریوس أسقف المنیا، ال

َّلكن الصمت شق علیھ وھو یشاھد أبناءه . الدولة حدا لما یجري في المنیا َ
!ُمجبرون على السفر أمیاال للصالة في كنائس بعیدة عن األھل والسكن

:السید الرئیس عبد الفتاح السیسي

ُأشعر بالخجل والخزي، كلما أمسكت قلمي ألكتب عن حقوق المسیح یین ُ
ّالمھدرة في بالدي ُأشعر بالعار حین أطالب بحقھم في الصالة اآلمنة ! ُ

ٌّالھادئة في كنائسھم دون أن یقف جندي على الباب یحمیھم من حزام 
ُأخجل حین أكتب عن حقھم !). دائما(ّناسف أو قنبلة، في ید مختل عقلي  ُ

وممارسة شعائر دینھم دون خوف، مثلما (!) في الصالة دون تصریح
ّأشعر بالرَخص حین . ُنمارس نحن المسلمین شعائرنا بكامل االطمئنان ِ ُ

أضطر لسرد لتاریخ لیعرف أبناؤنا ما یجھلوه عن أصالة أقباط مصر 
! ّوحقھم الطبیعي في مصر، الذي یسبق حقنا نحن المسلمین بستة قرون

ُأشعر بالحزن حین أكتب عن حق المسیحیین الدستوري والحضاري في  ُ
َألن كتابة . لمناصب العلیا في الدولة مثل حق نجلي ونجلكمّتولي ا

ُالبدیھیات أمر مخجل ال یلیق بقلمي حین یكتب، وال یلیق بعینیك حین  ٌ ُ ٌ
شاب زهـاھر أنجـــراع بــــٌّحري بقلمي أن یكتب عن اخت! تقرآن ما أكتب

َّمصري یدون في بنك المعل ُ ّومات، أو عن مصنع جدید شیدتھ ّ
ًسواعدُ مصریة، أو عن طبیبة مصریة اكتشفت عالجا  ٌ
ٌللسرطان، أو عن قطعة موسیقیة فائقة ألفھا موسیقار مصري،  ّ
ِأو عن جائزة نوبل حصدھا أدیب مصري أو عالم، أو حتى  ّ ٌ

َارفع عني خجل قلمي . ًأن یكتب قلمي قصیدة في حب مصر ْ
مصر علیك، وحق المصریین، وحق ّیا سیادة الرئیس، بحق

ٌما یحدث في المنیا یومیا، إھانة كبرى لمصر العظیمة، . هللا
َأوقفوا إھانة مصر. ُیراھا ویسمعھا العالم بأسره

-املنيا-
 مهانةُ مصر …

قُبلة -والسبب 
!-يهوذا

فاطمة ناعوت
مصر
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 تراھن األفالم الروائیة القصیرة على التكثیف، واالختزال، والضربة الفنیة التي تظل
" قبر الجئ"وفیلم . ّذھن المتلقي ویستطیع أن یتذكرھا مثل حلم خاطف وجمیلوامضة في

-للمخرجة الكوریة الجنوبیة ھان كا" ًشاھدة قبر الجئة كما ورد في عنوان الفیلم حرفیا"أو 
ًرام ھو من ھذا النمط المركز الخالي تماما من الثرثرة البصریة ّولعل مرد ھذا النجاح . ّ

ُاتبة النص ومخرجتھ من جھة، وإلى تكامل فریق العمل برمتھ من جھة ُالمذھل یعود إلى ك
محظوظة في التوفیق بین رؤیتھا " مثلما یأتي الربیع"رام، صاحبة -وتبدو ھان كا. أخرى

اإلخراجیة الصارمة التي تعتمد على جمالیات السرد البصري المحبوك، وبین الخبرات 
ضاءة، والمونتیر، وكل القائمین على المؤثرات المتاحة التي یوفرھا المصور، ومسؤول اإل

ًالسمعیة والبصریة التي تستطیع أن تتماھى مع طاقم التمثیل مھما كان صغیرا أو كبیرا  ً
.بحیث یقترب العمل الجماعي من اإلیقاع السمفوني المتناسق في دقتھ، وسالستھ، وعذوبتھ

وحي بأنھا درست فن السیناریو إلى رام سیناریو الفیلم بطریقة احترافیة ت-كتبت ھان كا 
جانب اإلخراج السینمائي فھي خریجة األكادیمیة الكوریة للفنون السینمائي ولما تزل في 
بدایة مشوارھا الفني لكن تجربتھا الفنیة الثانیة تؤشر بقوة على والدة مخرجة من الطراز 

في أول فیلمین الرفیع إن ھي واظبت في عملھا بنفس ھذا الزخم الكبیر الذي أبدتھُ
ّقصیرین ال یغادران ذاكرة متلقي الفن السابع ومحبیھ ّ.

لناجحة التي تضعنا في یمتلك السیناریو الذي كتبتھ ھان كل مقومات القصة السینمائیة ا
ّالدقیقة األولى من الفیلم أمام المعضلة التي یجب أن تحل على وفق حبكة مرسومة بعنایة  ُ

ًبن أربعة عشر عاما بینما ال -وعلى الرغم من أن بطلتي الفیلم طفلتان حیث تبلغ دا . فائقة
موت والحیاة ّسول السبعة أعوام إال أن أسئلتھا عن ال-تتجاوز شقیقتھا الصغرى ھان 

األخرى ھي أقرب إلى الطروحات الفلسفیة منھا لألسئلة العابرة التي تخطر في بال 
. اآلخرین عن الحیاة والموت، أو الوجود والعدم

یأخذ األب مع بنتیھ جثمان األم المتوفاة إلى المقبرة لكن مكتب 
ّالدفن یطلب أجرا عالیا ال یمتلكھ رب ھذه األسرة الفقیرة  ً ً

مر الذي یضطره ألن یقوم برحلة طویلة إلى مسقط رأسھا األ
لكن الطفلة الصغیرة تشعر بالجوع فیضطر للدخول إلى أحد 
المطاعم، وبما أنھ ال یمتلك نقودًا كافیة فإنھ یرسل الطفلتین 
ًإلى السیارة ویبقى ھو المطعم منتظرا الفرصھ المناسبة 

ارةــــاه في سیــننا رأیـاب لكنــورة الحســـللتملص من دفع فات

لقد أوحت المخرجة . البولیس وكانت الطفلتان تنظران إلیھ بذھول كبیر
ّبفكرة الھروب لكنھا لم تتتبعھا بالتفصیل، فالجزء یعوض عن الكل، 
والتلمیح أكثر بالغة من التصریح، حیث وضعتنا أمام معضلة جدیدة 

ّمن سیتدبر أمر الجثة إذا كان األب في قبض: مفادھا ْ ة الشرطة؟َ

بن بقیادة السیارة لمسافة محددة لكنھا توشك أن تقوم بحادثة -تجازف دا 
سیر فتركن السیارة على جانب الطریق لنكتشف وجودھما على ضفة نھر 
تجمعان كمیة كبیرة الحطب الجاف التي تكفي لحرق الجثة ونثر رمادھا 

ذي تصورتھ لیس في البحر، كما جاء في وصیة األم، وإنما في النھر ال
.ًسول بحرا-البنت الصغرى ھان 

ًأخلي سبیل األب الذي لم یجد حرجا في انتھاك القانون مثل سرقة السیارة 
التي عرفناھا من سؤال البنت، أو تملصھ من دفع فاتورة الطعام، أو 
محاولتھ دفن زوجتھ في مكان عام بعیدًا عن المقابر الرسمیة على الرغم 

وفي طریق عودتھ وجد السیارة مركونة على . نفیذمن وصیتھا واجبة الت
ًجانب الطریق وعلى مسافة غیر بعیدة من ضفة النھر شاھد نارا مشتعلة 
وبالقرب منھا صبیتیھ الصغیرتین اللتین أخذتا على عاتقیھما تنفیذ وصیھ 
األم التي استعصت على األب رغم شخصیتھ المراوغة التي تقمصھا 

رجة التي یتعاطف معھا المتلقي ولعلھ یدین من بشكل رائع وجمیل إلى الد
ًخاللھا الفوارق الطبقیة التي تسھم فیھا الدولة والمجتمع في آن معا ٍ.

ال یخلو الفیلم من فعل الدھشة والمفاجأة فاألم المیتة تخرج من تابوتھا 
ابھا، كما شاھدنا ّوتعتذر إلبنتیھا عن المشكالت التي سببتھا لھما في غی

األم في المشھد الختامي وھي تجمع األغصان الجافة، وتساعدھما في 
ّإعداد المحرقة في إشارة واضحة إلى أنھا حاضرة معھما في السراء 

.ّوالضراء

قصة محكمة، 
وإيقاع سلس يف 
فيلم قرب الجئ

عدنان حسني أمحد
العراق
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البد من اإلشارة إلى األداء المتقن للشخصیات األربع وخاصة البتین 
بع والعشرین التي كانت الصغیرتین اللتین تألقتا على مدى الدقائق األر

ّممتلئة بالحذر والشد والترقب قبل أن تنفرج األمور على یدیھما، وتنحل  ّ
ِّالعقدة في نھایة ھذا الفیلم المشذب الذي كان یتدفق بعفویة نادرة تذكرنا  ّ
بأن وراء الكامیر عین مصور مدرب یعرف ماذا یرید من اللقطة أو 

یدًا قبل أن یشرع في تشغیل المشھد السینمائي الذي استوعب قصتھ ج
ًالعین الثالثة التي ال تھمل مشاعر المصور وأحاسیسھ وتعتمد كلیا على 

أما العبء األكبر فیقع من دون شك على ید . االشتراطات التكنولوجیة
أو Rushesّالمونتیر ألنھ ھو الكائن الوحید القادر على بث الحیاة في الـ 

َالنسخة المتعجلة" َّ ًالحقا بإیقاعھا المنساب الذي یخلو تماما التي ظھرت" َ ً
ُوالزوائد التي تربك آلیة التلقي عند المشاھد السینمائي " ّالمطبات"من  ِ ُ

.ّالحساس

ُقد عرض في الدورة الثانیة " شاھدة قبر الجئة"جدیر بالذكر بأن فیلم 
عشرة لمھرجان الفیلم الكوري بلندن لھذا العام، إضافة إلى ستة أفالم 

تكوین "أو Mise en scèneیة قصیرة أخرى، ضمن برنامج الـ روائ
الذي یحدد حركة الممثلین، والكامیرا، واإلضاءة، والدیكور، " المشھد

، "بیني وبینك"، "عطش"، "منزل بدوني"وھذه األفالم ھي 
تتناول ھذه األفالم ". لیلتان وثالثة أیام"و " المرأة الحشرة"،"غطس"

ات عاطفیة، واجتماعیة، ونفسیة وأبطالھا، في الروائیة القصیرة موضوع
ّاألعم األغلب ، ھم فتیان وفتیات یتلمسون طریقھم في الحب، والدراسة، 
والعمل، وتأكید الذات وھي في مجملھا أفالم سلسة، رشیقة ال تبعث على 
ًالملل أو الرتابة ولعلھا أكثر األفالم وقعا وتأثیرا على الجمھور الذي شاھد  ً

ّسینمائیة لھذا المھرجان النوعي الذي یترقبھ محبو الفن السابع العروض ال
من مختلف الجنسیات العالمیة المقیمة في العاصمة البریطانیة لندن 
وسواھا من المدن الكبیرة في المملكة المتحدة ألن ھذه األفالم سوف 
َتتجول الحقا في خمس مدن بریطانیة رئیسة وھي شفیلد ونوتنغھام  ً

السكو وبلفاستومانجستر وغ

 ًفي مطلع شباب الشاعر اللبناني طالل حیدر، أحب فتاة جمیلة ّ
ّكانت تسكن مع ربعھا في مخیم للغجر قرابة منزلھ » نوف«تدعى 

ًوصوال إلى أنھ . كتب لھا أجمل األشعاروھام بھا و. في مدینة بعلبك
َبھت األب لھذا . طلب من والده أن یخطب لھ ھذه الحسناء الغجریة ُِ

.الطلب الغریب واستنكر رغبة ابنھ

ًولما أصر طالل على المضي قدما في غرام الصبیة، خشي والده  ّ ّ
ّمن أن یضعھ ابنھ في قادمات األیام أمام األمر الواقع، فتوجھ والده 
ّلیال إلى مخیم الغجر وھددھم بالویل والثبور في حال بقائھم في  ّ ً

.وأعطاھم مھلة حتى حلول الفجر لیغادروا. المنطقة

ًفي صبیحة الیوم التالي كان مكان الغجر خالیا إال من بعض البقایا 
.فقد خضعوا للتھدید ورحلوا.. من أشیائھم الزھیدة

وكتب أجمل األشعار عن ًبكى طالل متأثرا من رحیلھم المفاجئ 
.ضیاع الحبیبة

.ّوطفق بالبحث عنھا في مختلف المناطق التي یتوقع نزولھم فیھا

ٌمرت األشھر والسنون وھو ما زال شغف كلف بالحبیبة زاخر  ٌ ٌ ّ
وفي أحد األیام كان یرشف قھوتھ في مقھى . باألحالم من أنھ سیلتقیھا

ّبیروتي، وإذ برجل یحمل عدة  سرعان ما . ل إلى المقھىیدخ» البویا«ٍ
ومن خالل الدردشة مع ماسح . ناداه طالل ودعاه لیمسح لھ حذاءه

. األحذیة الذي ینتمي إلى الغجر

ّاستفاض طالل باألسئلة واالستیضاح عن الغجر وعرج في أسئلتھ 
!، لیفاجأ بأنھا غدت زوجة ماسح األحذیة ھذا»نوف«عن 

الحزینةًوأیضا كتب أجمل األشعار لھذه الصدفة

طالل حيدر
والغجر

ضيا اسكندر
سوریة
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 الیسع الكاتب في مثل ھذه المواضیع سوى التلخیص الشدید وكأني بالكتابة عن سعید
یف والحدیث عنھ عقل اسعى الى حشر عمارة بحجم ناطحة سحاب في علبة كبریت، فك

في میادین اتقن اثنین منھا وضل في الثالث، وكل میدان منھا یتسع لجملة أطروحات 
الیمكن لكتابھا إغالق األبواب الموصدة للشعر والتاریخ واالیدیولوجیا كما عاشھا المفكر 

إال أني اقدر ان اقطع بجملة احكام ھنا وھناك ..اللبناني وعاشتھ وعاصرھا وعاصرتھ
على قراءاتي المتنوعة في األصول المختلفة التي صاغ منھا سعید عقل رؤیتھ اعتمادا

..التاریخیة

یأسطر التاریخ أي [وسعید عقل غني عن التعریف فھو شاعر وكاتب وتدریسي ومسطر 
]..یخلع على التاریخ او ینظر الیھ من منظور اسطوري

لتعلیم والصحافة في جرائد ولد في قضاء زحلة في محافظة البقاع بلبنان، وعمل في ا
، كما ”ّالصیاد“ومجلة ” الجریدة”و” البرق“و ”لسان الحال”و” المعرض“لبنانیة عدیدة ك

عام ” التجدد اللبناني“یعتبر من أكبر دعاة القومیة اللبنانیة، حیث ساھم في تأسیس حزب 
.رالذي یتزعمھ إتیان صق” حراس األرز“، كما كان یعتبر األب الروحي لحزب 1972

ُلقب عقل بالشاعر الصغیر ألنھ كتب الشعر منذ طفولتھ، ولھ 
خذني “، ”سائلیني“العدید من القصائد البارزة مثل قصیدة 

، فضال عن عدد ”ّمر بي“، ”یا شام عاد الصیف“، ”بعینیك
" قدموس“، ”بنت یفتاح“من المسرحیات مثل مسرحیة 

مة ككتاب ألف سعید عقل عددا من الكتب المھ" وغیرھا كثیر
، الذي یتطرق إلى أمجاد لبنان بأسلوب ”لبنان إن حكى“

” یارا”، و” كأس الخمر“قصصي خیالي في األغلب، و 
.وغیرھا” خماسیات”، و”كما األعمدة“وكتابي 

جائزة شعریة بإسمھ ، تمنح ألفضل عمل یتناول 1962كما أنشأ عقل سنة 
.انب من حضارتھا وتاریخھا وآدابھلبنان ویستقصي جوا

وتوفي في بیروت في اواخر 1912ولد سعید عقل في مطلع تموز عام 
" مر بي"غنت لھ فیروز..سنة102عن عمر 2014تشرین الثاني عام 

شام یاذا " و" زھرة المدائن"من ألحان دمحم عبد الوھاب، كما غنت لھ 
واغان اخرى عن ..من الحان األخوین رحباني" قرأت مجدك"و " السیف

بیروت ودمشق وعددا من األغاني في الشعر الشعبي مكة وعمان و
ولعل اشھر اغانیھ بصوت فیروز " بحبك مبعرف"و " یارا"اللبناني ك 

مما یجعلھ في الوطن العربي أشھر من "..سائلیني"واجملھا شعرا قصیدتھ 
التقى سعید عقل في شبابھ بالزعیم انطون سعادة مؤسس .. نار على علم

جتماعي وأحد الدعاة األقویاء للنظام المركزي الحزب السوري القومي اإل
إن القوة النظامیة، مھما كانت صغیرة، أفعل [في الحكم بدلیل مقولتھ 

بكثیر من الجماھیر التي ال تجمعھا إرادة واحدة في الحیاة، ونفسیة واحدة، 
فنظم قصیدة جاء ..فطلب الیھ ان ینظم قصیدة للحزب]..وبناء مناقبي واحد

:في مطلعھا

ّصخب البحر ام الموج السخي ُ ُ
ّام بالد تمأل الدنیا دوي

ٌیقظة ملء المدى -سوریا 
ٌبسمة ملء الربیع

سوریا فوق الجمیع

غیر ان الزعیم انطون سعادة لم یعتمد ھذه القصیدة بسبب البیت األخیر 
خوفا من انتقادات قد تقارنھ بھتلر الذي كان في ذلك " سوریا فوق الجمیع"

كما كان ھناك میل الى النظر " ..المانیا فوق الجمیع"فع شعار الوقت قد ر
وھي نظرة وجھت ..الى األحزاب القومیة على انھا احزاب فاشستیة

لألسف الى حزب البعث العربي اإلشتراكي على الرغم من توجھاتھ 
..اإلنسانیة الواضحة

التقى بعدد من اعضاء جمعیة 1939وبعد ذلك بسنوات وتحدید في عام 
وكانت ..العروة الوثقى من اساتذة وطلبة الجامعة أألمیركیة في بیروت

الجمعیة تدعو الى القومیة العربیة ووحدة األمة العربیة فطلبوا الیھ نظم 
قصیدة خاصة بالجمعیة فألف قصیدة ربما كانت أألقوى في ایحاءاتھا 

..ومضامینھا 

ُللنسور، ولنا الملعب
ْوالجناحان الخضیبان بنور

ُعلى والعربال
ولنا القول األبي
والسماح الیعربي

ْوالسالح
ْولنا ھز الرماح ُّ

في الغروب المشمس
ُّولنا زرع الدنى ُ
ًقببا زرق السنا

ولنا
ِصھلة الخیل من الھند إلى األندلس ُ

غیر ان معظم الجھد األدبي لسعید عقل ونتاجھ األدبي اتجھ الى تمجید 
ادـــإضفاء ابعـام بــاض أسطوري قــسھا على مة وتأسیـــة اللبنانیـــالقومی

صالح سليم علي
العراق

سعيد عقل
بني الشعر 
والتاريخ

واأليدولوجيا
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..رومانطیقیة علیھ من عندیاتھ

وكان توجھھ التاریخي وماتعرض لھ الوطن العربي من انتكاسات 
وحروب عاش تفاصیلھا ثم ماتعرض لھ لبنان من تدخالت عسكریة 
حولت اراضیھ الى ساحة قتال بین اسرائیل ومنظمة التحریر وسوریا عام 

وماتعرضت لھ بیروت من قصف كثیف ترتب علیھ خراب ، 1982
..بیروت الغربیة والحاق اضرار جسیمة في القصبات والمدن اللبنانیة 

التي تضاف الى النكسة وقبلھا النكبة مؤسسة .. أذاق الشاعر المرارة 
فكانت ألحوادث السیاسیة تنسف ..واقعا یتنافر مع رؤیتھ الشعریة للعالم 

مما دفعھ الى اتخاذ مواقف مثیرة ..ھ واحدا اثر االخرأحالمھ وتطلعات
للجدل تتناقض تناقضا حادا مع الثوابت الوطنیة والقومیة بل ومع ذاتھ 

فھو صاحب نشید سیف فلیشھر، كیف ..الشعریة ونتاجھ الشعري القومي
تأتى لھ ان یتخذ موقفا مناھضا لفلسطین وھو العروبوي الشامخ كالطود 

فرفض في اول ..وقفا مناھضا للعربیة أمة ولسانافكیف لھ ان یتخذ م
موقف لھ شاذ الوجود المسلح للفلسطینیین في لبنان ثم وضع ابجدیة 

وقد ..للعامیة اللبنانیة التي دعى الیھا بدیال عن اللغة العربیة الفصحى
بینما اعتمدت اللغة الفینیقیة ..حرف36احتوت ابجدیتھ اللبنانیة على 

وكانت ...حرف فقط22حل اللغة المسماریة على األصلیة التي حلت م
ذریعتھ لذلك ان اللغة العربیة الفصحى لغة تشبھ الالتینیة میتة بینما 

وھو بذلك في الواقع ..تستخدم اللغة اللبنانیة العامیة في الحیاة الیومیة
الیبتعد عن الفصحى قدر ابتعاده عن نتاجھ األدبي الذي تشكل الفصحى 

كأني بھ یبتعد عن ذاتھ األولى التأسیسیة وعن قومیتھ و..عموده الفقري 
العربیة معوضا ایاھما بقومیة افتراضیة رومانتیكیة استمدھا من الكتب 

.. التاریخیة ومن تصوره الشعري للعالم وھي القومیة الفینیقیة

وبذات افتراضیة بطولیة مرتكزاتھا اساطیر شارك في صیاغة 
ن الكتاب عند حدود النقد واإلستغراب وبینما توقف العدید م..مادتھا

وأكتفى عددا آخر منھم باستھجان الشاعر، قررت مراجعة نتاجھ أألدبي 
النثري في سبع مجلدات للتعرف على اسباب تحولھ الحاد من شاعر لألمة 

في محاولة آملة إلستنقاذ القصید الجمیل ..العربیة الى سیاسي ضدھا
ان یدفن في نعش حجري تماما فسعید عقل اختار...والشعر النبیل 

وفعال كان ذلك غیر ان شعره مازال یعیش بیننا ..كالملوك الفینیقیین 
:من ابواق الحرب واجراس الكنائس..مزیجا غریبا من الورد والنار

ْسیف فلیشھر في الدنیا ولتصدع أبواق تصدع َ َْ ْْ ٌ ََ ْ ُ ْ ٌ
ْاآلن اآلن ولیس غدا أجراس العودة فلتقرع َ ْ ُ ْ ً

َأنساك فلسطین ویشد یشد بي البعدُأنا ال  ِ ّ ّ ُ ِ
ُأنا في أفیائك نسرین أنا زھر الشوك أنا الوردُ

ْسندك ندك األسوار نستلھم ذاك الغار َ ُّ ُّ
ْونعیدُ الى الدار الدار نمحو بالنار النار ِ َ ِ

ْفلتصدع فلتصدع ْ
ْأبواق أجراس تقرع َ ْ ُ ٌ ْقد جن دم األحرار.. ٌ ُُ َّ

مائنا الیعربیة یدعونا الى ھز الرماح واختالس وكأني بھ نسرا یحلق في س
السمع لصھیل خیولنا وھي تدك في سنابكھا األرض صاھلة من الھند الى 

..األندلس

ور اربعة بغابة األرز ثم ــفلبنان العربي جبل ینھض من البحر فتكسوه نس
تحط في قمة الجبل حاملة على اجنحتھا فتاة ھي أداتا األم األولى للبنانیین

وز وعشتار ـورة تمـرھا من خیالھ نلتقي بأسطـة أخرى ابتكـثم وفي قص...

اكتسیا ثیابا فینیقیة فیعطي تموز اسم ریسي وعشتار اسم ایكایا التي تدخل المعبد وقد
الفینیقي في صور لتجد حبیبھا ریسي مقتوال بسبب سقوط الشمعدان علیھ بعد مشادة بینھ 

الذي یختار ھذا المعبد ] الفینیق[حول الطائر العجیب ..لمعبد وبین ابیھ الكاھن األكبر في ا
كل الف عام لیحط على اوراد شجرة عطریة تحیط بھا ابخرة عطریة فیحترق في 

فتأخذ ایكایا شیئا من رماد الطائر وتلقیھ على ریسي الذي ,,اغصانھا لیولد من جدید
...سرعان مایعود الى الحیاة فینطلقان معا إلسكات الصاعقة

تثور صور عاصمة الفینیقیین على اآلشوریین الذین ] ایلوالي[وفي قصة أخرى عنونھا 
فرضوا حصارا دام خمس سنوات على صور بقیادة الملك لفینیقي ایلوالي الذي یختار 
مداھمة األسطول اآلشوري في اللیل بھجوم مباغت فیحرق اكبر سفنھم، مما یحدث 

لكنھا التعود بینما ..فتقرر ابنتھ رایشا ان تلحق بھ ..فوضى یھاجم قواتھم البریة بعدھا
..منھم500یتمكن أیلوالي من دحر اآلشوریین وتأسیر 

باستناء األسماء ..ھنا یبدو ان الشاعر الكبیر اعتمد نصوصا مخطوءة ال اساس لصحتھا
عظیم ھو األبن أألكبر لتكالثبلیزرالثالث الملك اآلشوري ال] ایلوالي[ف] مقلوبة[واألرقام 

والحصار الذي فرضھ اآلشوریون على صور استغرق خمس سنوات فعال ..وولي عھده
وكانت نتیجة الحرب مع ابیھ ان أآلشوریین ھم ..غیر ان حربا لم تنشب على عھد أیلوالي 

من ساق أسرى من الیھود وفرض على الفینیقیین أإلتاوة كما جرت العادة طیلة العھود 
ي لنفسھ بعد تولیھ العرش اسم شلمنصر الخامس تیمنا بملكین وقد اتخذ ایلوال..اآلشوریة

..بطلین حكما قبلھ ھما شلمنصر األول وشلمنصر الثالث

ولما كانت التحالفات الغربیة ضد بالد آشور كلھا تحالفات تتضمن أحدى مملكتي العبریین 
دمشق وغزة وبتأیید معلن او في ارض كنعان أسرائیل او جودیا باإلضافة الى مملكة

كانت مصر القدیمة تحالف العراق في حروبھ الشرقیة [ ضمني من مصر الفرعونیة 
]..والشمالیة وتقف ضده في حروبھ الغربیة كونھا تعد بالد الشام امتداد لنفوذھا

على ذلك یبدو ان الشاعر العربي الكبیر وبسبب انھیارات الحاضر الذي كان یعیشھ 
ن یاسر عرفات وعدد من الزعامات العربیة التي شعر انھا التخدم القضیةوموقفھ م

الفلسطینیة بقدر ما توظفھا لمصالح سیاسیة جلبت الخراب على لبنان فضال عن مھاده 
الماروني، شعر بضرورة وقوف لبنان بتاریخھ الفینیقي مع ایة تحالفات جدیدة تجنبھ 

.. لوجي في شخصیة سعید عقلا یدخل الجانب اآلیدیوــوھن..رابـــالخ
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وألن اآلیدیولوجیا ایة كانت ترتكز على قناعة شخصیة فالبد ان تتشاطر الھویة او 
فتاریخ ..المشاعر بالھویة واإلنتساب في تلك القناعة وتوجھ المیول أآلیدیولوجیة نفسھا

لبنان الحدیث ھو اآلخر لم یخل من صراعات ومذابح وبخاصة المذبحة التي تلت ھجوم
وما ترتب علیھا من عداوات، استمرت حتى الوقت 1860الدروز على الموارنة عام 

فالشاعر كان موزعا كالكثیر من اللبنانیین بین ..الحاضر متخذة تسمیات واقنعة مختلفة
.الھویة السوریة والھویة القومیة العربیة والھویة المارونیة اللبنانیة

لعربیة والسوریة بدلیل ذاتھ الشعریة، نأى بنفسھ عن وبینما نعرف جمیعا عشقھ للقومیتین ا.
ثم نأى بنفسھ عن القومیة السوریة بسبب محورھا ..القومیة العربیة بسبب التباسھا باإلسالم 

ذلك من تخریب مقصود او غیر مقصودعلى القضیة الفلسطینیة وما ترتب على 
ا الى الجذور الفینیقیة القدیمة على ذلك وجد سعید عقل بالقومیة اللبنانیة واسنادھ..للبنان

... مالذا أخیرا واعدا وعشا یغرد فیھ ویطلق العنان من خاللھ ألمكانیاتھ اإلبداعیة

وفي حكمنا على الشاعر البد ان نمیز فیھ ھذه الواجھات المتنافرة المتناحرة في شخصیتھ 
السیاسیة وتطوره الفكري والثقافي أزاء بیئة وعصر مليء بالتناقضات والتناحرات

برحنا واإلجتماعیة التي تفاعل معھا بصدق ووجدانیة فاعطانا اجمل القصائد التي ما
ةــة العربیــفتجربتھ القومی..ا ألنفسناــا نقرأھا لوحدنـــنطرب لسماعھا وأنشادھا حتى عندم

وھو بذلك الیختلف عن عظماء المسیحیین الذین ..صادقة قلبا وقالبا ایمانا وحسا وتعبیرا
وھو شاعر األغنیة الوجدانیة التي النملك ..اسسوا للفكر القومي العربي وناضلوا من اجلھ

:اال ان نردد مقاطعھا مع فیروز طربا وھیاما

ْسائلیني حین عطرت السالمكیف غار الوردُ واعتل الخَزام ُ َّ َ ُْ ْ َْ َ ْ َ َ ََّ َ َ ِ ِ
ًوأنا لو رحت أسترضي الشذاالنثنَى لبنان عطرا ِ ُ ُ َ ْ َ َ ِ ْ َ ُْ ْ ُ ْ ْیا شآمَ َ

ْضفتاك ارتاحتا في َخاطریواحتمى طْیرك في الظن وحام َ ََ ِّ ِ ِ ُِ َ ََّ َ َ َْ ِ ْ ِ
ْنَقلة في الزھر أم عندلةأنت في الصحو وتصفیق یمام َْ َ ُ ِ ْ َ ِ ْ َِّ ٌَ ٌَ َْ َ ِ ْ

ْأنا إن أودعت شعري سكرةكنت أنت السكب أو كنت المدام َ َُ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُْ ْْ َّْ ً َ َِ ْ ِ ُ ْ َ ْ
ِرد لي من صْبوتي یا ِ َِ َ َّ ْبردىذكریات زرن في لیا قوامُ َ َ َّ َ َ ْ َُ ٍ َ َ

ْلْیلة ارتاح لنَا الحور فالغصن إال شج أو مستھام َ َ َْ ُ ْ ُ ٍْ َ ّ ٌ ُ ََ َ ََ َ َْ َ
ْوجعت صفصافة من حسنھاوعرى أغصانَھا الخضر سقام َ ُ َ َْ َ َْ َ َ ََ ِ ْ ُ ٌ َ َ ِْ َ

ْتقف النجمة عن دورتھاعند ثغرْین وینھار الظالم َ َّ ُ َ َْ ِْ ْ َْ ََ َ َِ ِ ُِ َّ ُ َ
َظمئ ا ِ ْلشرق فیا شام اسكبیوامألي الكأس لھُ حتى الجمامَ َ َ َُ ّ َ ُ ْ َ َ ُ

ْأھلك التاریخ من فضلتھمذكرھم في عروة الدھر وسام َْ ِ ِ ْ ِ َْ ُ ِ ُِ ُ ْ ِ ْ ِ َ ُْ ُ ُ
ْأمویون فإن ضقت بھمألحقوا الدنیا ببستان ھشام ِ ُ ُِ ِِ ُِ َ ْ َ ْ ِ َِ َْ ِ ُ
ِأنا لست الغَرد الفرد إذاقلت طاب الجرح في شجو ا ْ َْ ُ ْ َ ْ ََ َ ُ ُْ ُ َ ِ ْلحمامَ َ

ْأنا حسبي أنني من جبلھو بین هللا واألرض كالم ِ ََ ُ َ ٍَ َّ ِ ْ
ْقمم كالشمس في قسمتھاتلدُ النور وتعطیھ األنام ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ٌَ َ َْ ِ

وأخیرا البد من أإلشارة الى قیام أحد ابناء الملك عبد العزیز بن سعود ملك الجالدین 
لفیصل بسلخ احدى قصائد سعید عقل الوھابیین والمتخلفین من اتیاس األمة وھو عبد هللا ا

وعزوھا لنفسھ بعد تغییر مفرداتھا نحو اإلسفاف مقارنة بالقصیدة األصل للشاعر اللبناني 
مطلقا على نفسھ اسم ] وحي الحرمان[، 1953والغریب انھ عنون دیوانھ الذي نشره عام ..

وـــعبد العزیز وھالمحروم علما انھ كان وزیرا للصحة فالداخلیة على عھد ابیھ فیصل بن 
.متزوج من ثالث نسوة

وشھادة للتاریخ اورد قصیدة األمیر السعودي عبد هللا الفیصل التي غناھا عبد الحلیم حافظ
ویقینا فإن األمیر السعودي ھو من اصحاب السوابق في مجال السرقات األدبیة الكبرى [

ر وقصیدة ثورة الشك التيللشاعر المصري المغمور أحمد مخیم] یامالكا قلبي[كقصیدة 
..تحمل اسلوب أبراھیم ناجي وأحمد فتحي 

وال أخطيء اذا صحفت "وحي الحرمان"والبد من تخصیص دراسة لھذا أألمیر ودیوانھ 
كما حورھا او حورت لألمیر السعوديیدةـــــ، وفیما یاتي القص"]وحي القرصان"فقلت 

:وغناھا العندلیب األسمر

طفولةسمراء یاحلم ال
یامنیة النفس العلیلة 

كیف الوصول الى حماك
ولیس في االمر حیلھ 
إن كان في ذلي رضاك

فھذه روحي ذلیلھ
ووسیلتي قلب بھ

مثواك إن عزت وسیلة 
فلترحمي خفقانھ

لك واسمعي فیھ عویلھ 
قلب رعاك ومارتضى

في حبھ أبدا بدیلھ
أسعدتھ زمنا وروى
وصلك الشافي غلیلھ

ل عنھمابال قلبك ض
فما اھتدى یوما سبیلھ
وسبیلك الذكرى إذا 
مادعبتك روى جمیلھ
في لیلة نسج الغرام
طیوفھا بید نحیلھ

وأطال فیھا سھد كل
متیم یشكو خلیلھ

سمراء یا أمل الفؤاد
وحلمھ منذ الطفولھ

تاركا للقاريء الحكم ] سمراء یاحلم الطفولة[وفیما یأتي قصیدة سعید عقل 
صالة أزاء النسخ والسرقة األدبیة من قبل امیر من أمراء على الجمال واإل

:آل سعود

ّسمراء، یا حلم الطفولـة وتمنع الشفـة البخیلـة
ًال تقربي منـي، وظلـي فكـرة، لغـدي، جمیلـة  ّ ّ ُ
ٌقلبي ملـيء بالفـراغ الحلـو، فاجتنبـي دخولـھ
ّأخشى علیھ یغَـص بـالقبـل المطیبـة البلیلـة َ ُ ْ ّ َ

ٍفي اآلفاق، عـْبر الھد ب من عین كحیلةُویغیب ُ َ
ُمـا آخـذ البھـاء منـك ومن غدائرك الجدیلـة؟ ٌ

ِضوءا؟ فدیت الضوء یـولدُ طـي لفتتـك العلیلـة ّ َُ ُ ً
ِویقـول للبسمـات ثغـرك  "ّلوني زھـر الخمیلة"ُ

ِفـاألرض بعـدك یقظـة من ھجعة الحلم الثقیلـة ِ ٌ ُ
ِطربت، كأن سنى ابتسـامك ّ ْ َ ِ ِكوة األمـل الضئیلـةَ ّ ُ

ُسمـراء، ظلـي لــذة بیـن اللذائـذ مستحیلـة ِ َ ً ّ ّ ُ
ّظلي علـى شفتـي شـوقھما، وفي جفني ذھولـھ ّ
ْظلي الغد المنشود یـسبقنا الممات إلیـھ غْیلـھ ّ

وأخیرا أختتم مقالي بكلمة فاروق شوشة في حكمھ على الشاعر سعید 
: عقل

، أكبر الشعراء العرب المعاصرین الكبیرأال یستحق مثل ھذا الشاعر [
، وأن نعید قراءتھ وتأمل إبداعھ ، أن نفسح لھ مكانا من القلبعمرا وقامة

]الشعري بعیدا عن كل ما أحاط بھ من شبھات وأقاویل؟
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َتجلیات الدھشة ْ َ ّ َ
ْوتمظھرات المعنى في البث الحسي، والفكري ِّ ِّ ْ َ ْ َ َْ َ

َفي القصائد الشعریة الوامضة ِ ّ َ
للشاعر العراقي یحیى السماوي

ّالمقدمة َ ُ-

َتتمحور الدھشة ْ َ ُ ْ َ َ ((surprising في معالم ابتكار
َالمخبوءات الجمالیة التي تحیط بنا، ول َّعل من أھم ّ

ابتكاراتھا الحیاتیة العملیة، والعلمیة، والسیمتریة، 
ُھي ظھور مواطن فعالیتھا المتحققة على مستویات 
النظریات الكبرى، ووفق تجدید النظرة األولیة لھا، 
ومن ثم لتحقیق عملیة تطورھا وفق منظومة 
مالحق االكتشاف المرتكزة بشكل فاعل على عوالم 

مظھرات المعنى المعرفي، ابتكار الدھشة، وت
ّوالجمالي المستتر داخل جسد البث الحسي،  ّ ُ

ّوالفكري في النص الشعري الوامض ّ.

ِویمكن لنا وفق النظرة النقدیة الفاحصة اعتبار  ّ َّ ُ
ّعلى إنھا محفز عال من المحفزات ) الدھشة( ُّ ٍُ َ

ُالدافعة للبث المحرض، والملزم الناجع اآلني  ُّ ّ
ّللمتغیر األس َتشرافي لمعالم التغییر، على اعتبارھما ُ

ّالمھماز الجمالي الناجع، لالرتقاء بالومضة الشعریة  ِ
حیث معالم استفزازیة، وتحفیزیة تالمس شغف 
ُالتلقي، وتبعث على المتعة، واإلبھار، والمفاجأة،  ّ َ
ُوالتشویق، وبذلك یكون النص قد حقق مراده  ّ

َالفاعل في ذاكرة اإلنصات، وتوصل  َّ َ إلى إنشاء َ
ّجسور معمدة بالملحقات الفكریة الناھضة، والحسیة  ّّ ِ ُ َُّ َ
َّالمركبة، إلنجاح المعادلة القائمة بطرفیھا  ُ

إلحیاء واعث )التواصل+االندھاش(المتالزمین 
ًالتدوین الحقیقي، مرورا باالشتغال التأسیسي، 
ًوصوال لمالحق الذروة، حیث بإمكان الومضة 

ّالشعریة الخ التأثیثیة اتھاــلك مقومـتمتة التيــاطفــــَ
ّالبث الحسي، (ّالناھضة داخل تجلیات المعنى في  ّ َ

ُاللذان یؤسسان لقاعدة الجدوى) والفكري االستقبالیة ّ
لدى القارئ، وبإمكانھا الحصول على جملة من 

ّالمسوغات  ّالبثیة(ُ ّالفاعلة في دائرة التلقي، وذاكرة ) َ َ
َّنساق البنائیة اإلنصات، باالشتغال على األ

الرصینة، والمرتكزات الجمالیة الراقیة، والمناھض 
.الفلسفیة العالیة

ّالفحوى االستداللیة ِ ْ َ ْ َ-

ّووفق ھذا المنطوق البثي، والبنائي، والجمالي، 
والفلسفي،الذي استعرضناه في المقدمة، یمكن لنا 

ّفي مشروعیة تجلیات ) الفحوى االستداللیة(دراسة 
في القصائد الوامضة للشاعر العراقي ) ةالدھش(

على ضوء قیامنا بإنشاء ) یحیى السماوي(الكبیر 
حاضنة نقدیة تقوم على التحلیل، والتفسیر، والتأویل 
ّللظواھر الدالئلیة، والمجسات الذاتیة اللحظیة،  ّ َ

والمبعوثات الجمعیة اإلنسانیة، والعوارض

المجتمعیة الطارئة، لتكون كل تلك 
ّالمبثوثات دعائم تستدعي الشاعر 

لتقدیم وجبة فاخرة من ) السماوي(
ّالتداعیات الحسیة، والفكریة،  ّ
والمحكمات االبتكاریة، لتؤسس 
ّلومضاتھ الشعریة حاضنة فلسفیة 
راقیة، وجمالیة متقدة، تقوده صوب 
إنشاء سیاقات توالدیة منصھرة في 

تواصل اإلبداعي الخالق، وفي بوتقة ال
ّتحلیل، وتفسیر، وتأویل جل الظواھر 

یدةـالول) الدھشة(ارـــالمحیطة بھ، باعتب

ًالشرعیة للفلسفة، كما قال أرسطو، مصرحا ُ:-
*)إن الفلسفة ولیدة الدھشة(

في ) لدھشة(ّإن توافر المعالم االبتكاریة لمالمح 
تتمحور ) ماويالس(ّالومضة الشعریة، لدى الشاعر 

على جملة من المعطیات لتوكید أصالتھا، وجمھرة 
من المعاییر لتحقیق مبعوثاتھا المھاریة، وتوالداتھا 
ّالتراتبیة اللحظیة، من خالل مواطن استثمار 
الدالالت القصدیة، التي من شانھا تثویر المكامن 

.الجمالیة، واإلدھاشیة فیھا

موسوم الدراسة وللحدیث عن العنوان الثاني من 
ّالنقدیة التي تعنى بتجلیات المعنى في البث الحسي  ّْ ّ ُ

) المعنى(والفكري، علینا أن نقف إزاء مصطلح 
باعتباره الرحم األصیل، الذي تتوالد بداخلھ جمالیة 

.ّالمبثوث القصدي للومضة الشعریة

أن المعنى في تأثیث .. ّوفي رأینا النقدي 
) یحیى السماوي(شاعرالومضة الشعریة لدى ال

ر ــاألط(یتمظھر في تجلیاتھ الكبرى داخل 
أي) ىـعنــة المــشكلن(و) ةــالشكلی

ویتم من خاللھ تأسیس مناخات جمالیة ) الفحوى(
ُحسیة، تؤثر استداللیا في تحویل المشفر من  ً ّ
أطروحات الومضة المركزة لدیھ، الى أفالك من 

ًاء، واألنقى الصور الشعریة المكثفة، األنضج ثر
ًعطاء، واالھم تأثیرا، واألبعد عمقا، واألكثر  ً
سالسة، بالرغم من تعقیداتھ االستثماریة في بنیة 

.الومضة الشعریة

ووفق ھذا المنظور لمفھوم الومضة الشعریة 
وحیثیات التقاء ) یحیى السماوي(لدى الشاعر 

تجلیات الدھشة، واستثمار المعنى داخل قوامھا 
ًعلینا اإلشارة أیضا، إلى أن المعنى عند الشعري، 

یشیر إلى تمظھرات جملة من ) السماوي(
) ّالفكریة السیاسیة(و) الوجدانیة الحسیة(المخبوءات 

ّالمتوائمتان مع نسغ الدالالت القصدیة المبنیة على 
ّاالشتغاالت التحریضیة في عمق المبثوثات 

ر، َّالظاھرة، والخفیة التي تصطرع في لواعج الشاع
إلظھارھا بصیغ مختلفة المعاني، باستخدام مرجعیة 
االنزیاح، والرمز، واإلیحاء، والداللة، لتحویل 

ْمن شكلھ الثابت المقولب، ) السماوي(المعنى عند  َ ْ َ ُ
ّإلى شكل متحرك حي دائم، داخل بنائیة النَص  ّ ُ

) معنى المعنى(ّالشعري الوامض، وإحالتھ إلى 
ي، والوجداني، المبثوث عبر الخزین التجارب

والفكري، والسیاسي، واإلنساني، والمجتمعي 
ٍللشاعر، لیتحول المعنى لدیھ، إلى معان لیست  َّ َ
ٍلفظیة، بل معان ذات دالئل تحفیزیة على 
ّالتحریض، من خالل معالم المستثمرات اللغویة 
ورصانتھا، وتبیان ماھیة القدرة الفاعلة للمعنى في 

التكثیف في اللغة، ّجسد النص، على استیعاب ذلك 
ّورة، والتشفیر، وبث الدالالتـزال في الصـــواالخت

دراسة 
نقدية

يف قصائد 
حيي 

ويالسما

سعدي عبد الكرمي. د
العراق
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الومضة (الھادفة إلى التحریض، عبر قصدیة كتابة 
َّالتي أتسمت بطابع االقتصاد في ) ّالشعریة السماویة

معاییرھا التدوینیة البنائیة، وشرائطھا الموجزة، 
ّوتركیباتھا اللغویة االنزیاحیة البالغة الحضور،

ّوإنشاءاتھا الصوریة الشعریة الرمزیة، واإلیحائیة،  ّ
.والتلمیحیة

وبطبیعة الحال تأتى ھذه الملزمات الناھضة، من 
بمنجدیة ) یحیى السماوي(خالل وعي الشاعر 

ُاللغة، ومعرفتھ بالثابت، والمتغی ھا، ـــــر فیــّ
رزــــى فــھ علـــوقدرت

مساحة ذات ّالمحسوسات من المعاني وبثھا على 
قصر فسحوي ضمني، لكنھ یتمتع بجمالیة ذات 
ّموازین فاعلة في جسد النص، لذا نجد الشاعر 
َّملَزما على تفجیر طاقتھ السلبیة، واالیجابیة لتجسید  ً ْ ُ

داخل حیثیات الومضة، وتوغلھ داخل ) المعنى(
ّوعي المتلقي، لبث المحرض الحسي، والفكري  ّ

طریقة التفاعل الكامن فیھ، وتنشیطھ، ونقلھ ب
للمتلقي، لتبیان قدرتھ على مجارات النص، لقد 

أن یكشف عن أقصى درجات ) السماوي(استطاع 
ّطاقاتھ الشعریة، عبر اللغة، والصورة، والتكثیف،  ّ
والترمیز، والداللة لخلق حالة من الھیبة على 
ُالمتخیل، والواقع، وإنشاء بوتقة ذات مرتكزات 

للكشف عن ) عنىالم(فھمیة عالیة في تطویع 
ًالمتغایر الحداثوي، لبناء ومضتھ بناء حسیا، وفكریا  ً ّ ً ُ
ًفاخرا، لیحصل على مواطن االستجابة العلیا، 

.والمثلى من لدن المتلقي

ّالمرجعیات االستثماریة ّ ِ َ-

إن من بین أھم المصادیق التي یمكن لنا اإلشارة 
ّالمرجعیات االستثماریة(إلیھا في مضامین  التي ) ّ

في تأثیث ) یحیى السماوي(اعتمد علیھا الشاعر 
ُومضتھ الشعریة، ھي الوضوح التام المعبر،  ْ ّ
ّوالوعي النوعي الكامن، والتوازن البثي، والمعیار  َّ ّ
ّالفكري الثابت، والنحت الحسي العمیق، وحضور 
ُالفسحة الجمالیة، على اعتبارھا ان ھذه 

ومضتھ ُاالشتراطات ملزمة للشاعر في بناء
باعتباره ركن ) المعنى(ّالشعریة وإنتاج اعتقادي لـ

أساسي في إخضاع ملھمات أدواتھ الفاعلة، 
ُوالمتفاعلة مع المعالم المجاورة األخرى التي تغني 
ّالنص الومضوي من الناحیة االدھاشیة، 
واألبتكاریة، والتي تساھم في تكثیف المعنى لیصل 

الشعریةفي بعض األحایین في ومضتھ
ّإلى اشد حاالت الغموض، والتعقید االستقبالي، ألن 

ُتفجر دالالت ) السماوي(الداللة في المعنى لدى 
ّأخرى محاذیة وفق معاییر التجلیات 

ُوالتي یمكن استنباط نتائجھا ) ّالفكریة+ّالحسیة(
ُالمدھشة من خالل واعز تھشیم المعنى الى جزیئات 

، لتوسیع مفصلیة مھمة في دالالت المعنى الواحد
ةـّمدلول الصورة الشعریة، باعتبارھا الحالة االنتقالی

ُمن المدون الجامد، الى المتخیل  ُ
ُالمتحرك، الذي یتغذى على االنزیاح 
ّاللغوي، وبالغة التكثیف، والتناص مع 
المقدس، وموارد المیثولوجیا، 
واألسطورة، لخلق حالة من حاالت 

) ّالومضة الشعریة(التفرد في صیاغة 
.الرصینة

َتمظھرات المعنى َْ َ-

تمظھرات عدیدة ) المعنى(لقد اتخذ 
ّفي النسق الشعري في مشروع كتابة  ّ
ّالومضة الشعریة لدى الشاعر العراقي 

) المعنى(وھو أي ) یحیى السماوي(
الحصیلة الكبرى في توزیع جھده 
األدبي، والمعرفي، ألنھ دائم البحث عن 

یات تأثیرھا ومد) وظیفة الشعر(أھمیة 
على العقل الجمعي، وفي رأینا نجده 

-دائم السؤال األزلي القائم والذي مفاده
ھل للشعر وظیفة أخرى، غیر تحقیق (

؟)*المتعة، والبھجة

لیتخطى ذلك السؤال إلى حیزات 
أكثر فعالیة في منھج كتابة ومضتھ 
ُالشعریة، لتكتشف عین الناقد المبصر 

لتلك قد أضاف) السماوي(بأن 
الوظیفتین، وظائف أشتغالیة فلسفیة 
أخرى، تكمن في تثویر اإلحساس 
ّالجمالي بالصورة، والتركیب اللغوي، 
ّوالتحلیق داخل مخیلة الحیة، واالھم من  ُ
ھذا انھ جعل للمعنى الواحد، معنى 
مجاور یالصقھ في تفسیر الصورة 
ِّالشعریة، فھو ال یعتبر الشعر مرحلة 

ُالمتاحة في لعبة مؤقتة لتدشین الفرص
ُالتدوین العابر، والغیر مؤثر على 
المستوى الذاتي للشاعر، أو على 

ل ـن المتلقي، بـالمستوى االستقبالي م
ُالشعر فضیلة كبرى مجدیة في رــتبـیع ّ

ّنقل المثیر المؤثث بطریقة الحافز البثي 
العالي، والتكوین البنائي الرصین، 

ُوالتأسیس الحسي المرھف، وإظھ ار ّ
المعنى الفكري الثوري، 

والتأكید على إظھار معالم التحریض، 
َومصادیق التغییر َ.

ُإن الفائدة النبیلة العلیا للومضة 
تكمن في قوام ) السماوي(ّالشعریة عند 

ُالمعبر من خالل تداخل ) المعنى(
ُاألنساق الجمالیة في مجریات الغوص 
داخل أعماق المفردة وتركیباتھا 

اتھاــــالص ابعد مدیــة، الستخــویــّاللغ

ّالتأثیریة المقیمة في حیزھا االستنطاقي، والبالغي،  ُ
على عاتقھ مھمة في غایة ) السماوي(وقد اخذ 

ُالخطورة، وبخاصة فیما یتعلق في تثویر المحرض  ّ
َّالحسي، والفكري وبثھ في  َ داخل ) معنى المعنى(ّ

توصیل الومضة الشعریة، التي استطاع من خاللھا
ٍعدة معان في معنى واحد، ومعنى المعنى في ذات 

.ّحركة األنساق اللغویة

ّالمثیرات الحسیة َ ِ ُ-

من التمظھرات التي اشتغل علیھا الشاعر 
) ّالمدرك الحسي(استثمار ) یحیى السماوي(

واستخدامھ كأثر فاعل في عملیة التداول العقلي، 
محیط والذي یمكن من خاللھ التعرف على ال

الخارجي، أو الفضاء المجاور الذي ندركھ عبر 
ّالمثیرات الحسیة( َ المختلفة المنشئ، وھنا البد من ) ُ

ّالتأكید على أن اإلدراك الحسي، ال یقتصر على 
ّالمثیرات الحسیة، وال الخصائص الشكلیة، أو 
الطبیعیة، أو المادیة، المستوفیة لشروط قبولھا 

ل المدرك الحسي ًعقلیا، ولكن الحدیث ھنا یشم
الذي من خاللھ نستطیع أن ) أالشعوري(الباطني 

نتلمس معرفة المعنى وإدراكھ، وتفكیك الرموز 
وفھمھا، ووعي الدالالت ومعانیھا، ومعرفة 
المثیرات في المعاني، فاألثر الحسي یعني معرفة 
مباشرة لألشیاء عن طریق الحواس، وھي عملیة 

معلومات الحسیة تلقي، وتفسیر، وتحلیل، وتنظیم ال
لبلورة الفكرة األصیلة لعملیة التلقي النوعي وھذا ما 

).ّالمنفعة الحسیة(ًأطلق علیھ شخصیا بـ
أي أن المدرك الحسي بإمكانھ النفاذ الى الومضة 
الشعریة، لتحقیق أھدافھ النبیلة في استقراءھا، 
وتفسیرھا، وتحلیلھا، وفھم دالالتھا، وتشفیراتھا، 

ل عبر ـــإحالتھا الى مناطق التأویُونظمھا، و
ذيــالمدرك الحسي ال

ینتج برأینا، عبر الوعي الذاتي المتبني لعملیة 
التفكیر الملموس، واالستشعار الحسي، والمدرك 

.العقلي

نرى بأن الشاعر .. ّووفق منظورنا النقدي 
قد اعتمد على جملة من الشرائط ) یحیى السماوي(

حداث عملیة التنشیط للمدرك التي یجب توافرھا إل
-: ّالحسي، وھي برأینا تنحسر بالنقاط التالیة

.توافر المثیر-1
.اإلحساس بالمثیر-2
.معرفة المثیر، وإدراكھ-3

.االستدالل على المدرك الحسي-4
حصول االستجابة المثلى من -5

.المتلقي
ومن خالل ھذه الشرائط الخمس التي اعتمدھا 

ّبرأینا، یمكن للذاكرة الحسیة الوجدانیة ) يالسماو(
ّبثوثــــوي المـادل الومضــالمتلقیة من تصور المع
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إلیھا، واالستدالل علیھ، والتفكیر بھ، ومن ثم 
إحالتھ الى مالحق التحلیل، والتاویل، وھذا ما 
یحدث في حالة استقبال الومضة الشعریة بوصفھا 

ّتي تحمل جل قیمة عالیة من قیم البث اللحظي، ال
المیزات، والشرائط المحفزة، إلثارة الدھشة، 

.ّوتجلیات المعنى

ّالبواعث الفكریة َ-

یحیى (لدى الشاعر ) البواعث الفكریة(ُتعدُ 
ُفي كتابة الومضة الشعریة من مقومات ) السماوي

ّالنسق التكویني المحفز في اثر البث السیاسي،  ُ َّ
عر في التأثیر على واألیدلوجي الذي یعتمده الشا

ّالوعي الجمعي، وبخاصة دائرة التلقي، ألنھ یعي  َ
أھمیة تلك البواعث في تنشیط ذاكرتھ الفكریة 
َالمكتنزة بذلك الخزین المعرفي الھائل الذي مكنھُ  َ

بینھ، وبین المتلقي، فھو ) لغة التخاطب(من استنباط 
الدالالت الفكریة الواعیة في یةـــــــُیوقن بأھم

زال الصورة الذھنیة، إلفراغھا في ومضتھ اخت
الشعریة لمعرفتھ المسبقة بقوانین، وأصول، 

الي ــــومرجعیة األفكار التي یؤمن بھا، وبالت
ّینعكس ھذا االشتغال المھم على الفسحة الفكریة  ُ ُ

ِحضوره الذھني المتقد، واالنقیاد خلف واعزهداخل َّ ُ

من خالل الومضة المعرفي الحصیف، معبرا
الشعریة المكثفة المعنى، والمختزلة الصورة، 
والمقتصدة الثیمة، والعالیة في استثمار اللغة للتعبیر 
عن عوالمھ المرتبكة تارة، والمغتبطة أخرى، 
والحزینة ثالثة، فھو ابن شرعي بار لمأساة وطنھ 
الفائتة، والحاضرة، ولدیھ القدرة الشعریة الفائقة في 

ّالمأساة، وإحالتھا لمنطقة التعبیر الحر ترجمة تلك
من خالل الومضة الشعریة، فھو یسعى للكشف عن 
ّالقیمة الفكریة، وتسلیط الضوء على جل األفكار  ّ
الھجینة، والغیر انسانیة، لإلفالت صوب 

بمرجعیة الوعي العام، ق التغییرــــــــمالح
والخالص لفكر التحرر، والتحضر، والنفور من 

ريــــاغي، والتقریـــالمتحكم، والمألوف الطالسائد

ُالجامد الغیر متحرك، فھو تعتمد على 
ّفلسفتھ الفكریة، والجمالیة، في نقل 
صورتھ الومضویة الشعریة الى 
حیزات اإلشھار، لیكون الفاعل األساس 

.في ذاكرة التلقي، ودائرة اإلنصات
ّخصائص الومضة الشعریة َ َْ َ َ-

فق وجھة نظرنا نحن نعتبر وو
بأن المھمة األصیلة للومضة .. النقدیة 

ّزمن تلقي (الشعریة، ھي إحداث  َ
على المستوى الذاتي، الذي ) استفزازي

یتعدى حدود زمكانیة التدوین، لیستقر 
داخل محیط العقل الجمعي، لیؤسس لھ 
حاضنة مستوفیة لتواجد جملة من 
متراكمات المواقف اإلنسانیة، 

ّوالمجسات الحسی ة، والمحرضات ّ
ّالفكریة، التي یقع على عاتق الومضة 

.فیھا، مھمة التغییر الجذري الجمعي

إن المھامیز الوعیویة للومضة 
ّالشعریة لدى الشاعر العراقي الكبیر 

ُتعتمد على أطر ) یحیى السماوي(
شكلیة، وخائص استثمار تعبیریة

یة تتمظھر في مجمل المحفزات الداخل
ّوالخارجیة الحسیة، وھي نقلة إبھاریة 

جرس دق في ذات المتلقيـــة تــدھشوی
اإلنذار االستیعابي، لیكون أكثر وعیا 
في استلھام معانیھا المشفرة، وإحالتھا

الى ذاكرتھ التفسیریة، لیكون الشریك 
في ) السماوي(المؤثر مع الشاعر 

ُمتغیرات بمجمل التجربة، وقد آلت تلك 
ع الجوھریة للومضة الشعریة الى المناف

ُالتداخل في معارف الشاعر، لیحلیھا 
الى تعبیر صوري شعري مكثف، 
ّیختزل فیھا جل ما یجول في خلجاتھ 
ّاإلنسانیة، والحسیة الوجدانیة، والفكریة 

التحریضیة، ویمكن لنا إیجاز خصائص الومضة 
) یحیى السماوي(الشعریة التي اعتمدھا الشاعر 

-:لفاعلة في أجسادھا االدھاشیة فیما یليبالنقاط ا
اعتبار الومضة الشعریة منصة من المنصات -1

بكلیتھا في التكثیف ) السماوي(الحدیثة التي اعتمدھا 
في الصورة، واإلیجازفي اللغة، والقصدیة

.ّفي المعنى المبثوث فیھا
على ضوابط ) السماوي(ترتكز الومضة عند -2

بما أطروحات سیاسیة، ذات منافع فكریة، ور
.واجتماعیة تشي عن مستتراتھا عبر قصرھا

من القصائد ) السماوي(ُتعدُ الومضة لدى -3
.ُالشعریة القصیرة الملغمة بالتشفیر، والداللة

َّھي تدفق النسق ) السماوي(الومضة في معیار -4
الشعوري القصدي، وأال شعوري، والمخیالي 

.الداعم لتأثیث الصورة
اسب الومضة الشعریة لدیھ، مع إیقاع العصر تن-5

.في مدیات التلقي، ومجسات اإلنصات
ُقول الكثیر، بالقلیل من األلفاظ، والجمل، -6

.للوصول الى المعنى
ّتتمحور الومضة لدى -7 َ ّحول التحول ) السماوي(َ

ّإلى جنس من األجناس الشعریة الحداثویة التي 
ّیریة، وبثھا تشفع لھ باالختصار دفعاتھا التنو

.المحرض

َّعن النمط في كتابة الشعر ) السماوي(ابتعاد -8
األوربي الحدیث، وأسلوب الشعر الیاباني 

).الھایكو(
.ّمحاكاة الواقع المعاش عبر البث الموضوعي-9

ّالتأكید على توافر مالمح تجلیات الدھشة في -10
ومواردنساني،ال اإلـــمخبوءاتھا، واستثمارھا للخی

ّالمدرك الحسي، وبث المعنى الفكري داخل  ّ
ّمقصوراتھا، وانتقاء الصور الشعریة بعنایة، 
واالبتعاد عن الحشو والسرد، والحفاظ على وحدھا 

.العضویة البنائیة

وال بد من اإلشارة في ھذا المعنى، الى أن الومضة 
ھاـــّعصیة في مزاجھا اللغوي، والصوري، وفي بث
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لمعنى، على إیجاد متلقي یستطیع امتالك ناصیة ل
تفكیكھا، وتحلیلھا، لكي یرافق تلك الدھشة 

ألنھا االبتكاریة التي تتسم بھا الومضة الشعریة،
ًنصا غیر مفتوح، وذو معان إیحائیة، وتلمیحیة، 

تعتمد على جملة من الخصائص ورمزیةوداللیة
ا الشعري، السالفة الذكر، التي تحتاج بطبیعة تكوینھ

یرتقي بھا إلى ) ملتقي مثقف(والتعبیري إلى 
ّمصاف خلق النص التفسیري المحاذي، أو 
المجاور، ألنھا تتعدى محاور التصاقھا بالمجسات 
الموضوعیة، والذاتیة، والشكلیة، والفنیة الى ما ھو 
اشمل من األشكال، واألنماط المتعددة الوجوه، وھي 

للمتلقي بل تحثھ على ًبالتالي ال تعطي حلوال جاھزة
التفكیر معھا، إلحالة الومضة لجملة من التفسیرات، 
واإلسقاطات لتثویرھا، وأرجعھا الى معینھا 
االستقبالي االبتدائي، لتحصیل االستجابة المثلى 

.منھا

ولعل من المھم ھنا استذكار أھم الشعراء الذین 
ھا ّاھتموا بكتابة الومضة الشعریة العربیة ومن رواد

نازك المالئكة، ورشدي العامل، وأمل دنقل، وعز 
ّالدین المناصرة، وأحمد مطر، ومظفر النواب، 
ّونزار قباني، وسیف الرحبي، ونادر ھدي، وزیاد 
العناني، وانسي الحاج، ویحیى السماوي الشاعر 

.العراقي، موضوع دراستنا النقدیة ھذه

ربـاب العـد من الشعراء الشبـوھناك العدی
المنحى، وكتبوا الومضة وا ھذاــــن نحـالذی

.بشعریة عالیة وملفتة

ووفق نظرتنا النقدیة ھذه، علینا إن نعترف وفق 
منظورنا الفلسفي، والتنظیري، والجمالي، اعتبار 

) المع(و) مبتكر(و) مفاجئ(و) جدید(كل ما ھو 
ً.دائما) الدھشة(یخلق ) حداثوي(و) مرمز(و

َمعاییر الومض -ّة الشعریةَ

على ضوء ما تقدم من تبیان لخصائص الومضة 
َفي النسق الجمالي لتجلیات الدھشة  ّ ْوتمظھرات .. ََّ َ َ

ْالمعنى في البث الحسي، والفكري، یؤكد لنا الشاعر  ِّ ِّ ْ َ ْ َ
على أنھ لیس بإمكان ) یحیى السماوي(العراقي 

ارــالشاعر أن یصل إلى غرضھ الشعري في استثم
ّالبث ّالحسي، والفكري بداللة اللفظ الواحد المجرد َ

بذاتھ، ولكن بإمكانیة اللجوءه إلى داللة اللفظ 
المتوخى، ) المعنى(وقصدیتھ الفاعلة في جسد 

والذي تقتضیھ ألموضوعة الجمالیة، وتشییدھا وفق 
ّمنظومة رصانة اللغة لیستدعي من خاللھا النوایا 

حصول على معنى والنتائج االنتھائیة للالدالئلیة،
ٍثان مجاور لذلك المعنى األصیل، لیصل بومضتھ 
إلى الغرض السیمیائي العالماتي، واإلشاراتي، 
َّوالداللي، واإلیمائي، والتمایز النسقي في ترصین 

ارــــــــّبنیة الومضة، واالرتكاز على معالم االستثم

) المعاییر(ّالتتابعي، وثمة مجموعة من 
ارھا الشاعر العراقي الناجعة التي استثم

لھذه المعالجة ) یحیى السماوي(
ّالشعریة الومضویة الحصیفة، والتي 

-:على الوجھ التالي.. تتخلص برأینا

ُالرصانة اللغویة المنجدیة-1 ّ.
.ّاختیار الثیمة-2
.توالد االبتكار-3
.ابتكار الدھشة-4
.ّالبث الداللي-5
.العمق الواقعي-6
.المخیال ألتأثیثيأاستثمار-7
.ِاإلشارة إلى الكنایة-8
.توھج فاعلیة االنزیاح-9

إحداث المفاضلة بین األلفاظ، -10
.والمفردات، والجمل

تدشین االستعارة في داللتھا -11
.اللحظیة

اللمعة في رشاقة فرصة التمثیل -12
.االستشعاري

انتخاب المفاجأة في وضرورة -13
.نيالتقاطھا في حیزھا اآل

ترمیز المعنى وانتقاء التلمیح بین -14
.).معنى المعنى+ المعنى (

بث المورد الحسي، والفكري -15
.بعنایة ذات بنیة واخزة وتحریضیة

إن جملة ھذه المعاییر تعطي 
حقوق ) یحیى السماوي(لشاعرنا 

االمتیاز الكبرى في تأسیس مشروعھ 
اللعب في منطقتھ (الومضوي المھیب، و

التي یمتاز بھا، ) َّغویة الحرةّالل
وبتفاضلیة مائزة على غیره في 
ًامتالكھا، فھو یحدث ھذا التالحق ضمنا  ُ
عن طریق التفاعل، والتمازج، 
والتوائم، وااللتصاق، أو ربما التنافر 
ُبین األلفاظ، والمفردات، والجمل 
ُلتوصیل فكرتھ المبتغاة، واالبتعاد 
القصدي عن المألوف، والتقریري، 
ُوالسائد لیعطي لمعنى المفردة أو 
ٍاللفظة، أو الجملة معنى ثان یتضمن في  ّ
طیاتھ مخبوءاتھ الرمزیة ذات الدالالت 
النوعیة الواعیة، لذا نجده یتھرب من 

في مسلك المباشرة القاتلة، الوقوع
ُفیلجأ إلى المبتغى األنموذجي في 
توصیل فكرة ومضتھ من خالل 

، والتي الصورة الذھنیة المتراكمة
َُخلقت من بعدھا اإلنساني ذلك االتجاه 

ة، والعودة إلى ـــــرفـاالنحیازي للمع
ةــا اإلنسانیــأصول األفكار، ومرجعیتھ

ّوتجلیات ) معنى المعنى(لخلق معالم الومضة عبر  َ
ّالدھشة، وتمظھرات المعنى في البث الحسي،  ِ ّْ َ ْ َ َْ َ َ

ْوالفكري، والتحریضي وصوال لمالحق التغی .یرِ

ّركائز الومضة الشعریة َ-

على ) یحیى السماوي(اعتمد الشاعر العراقي 
جملة من الركائز التي أكد على توافرھا في 
ّومضتھ الشعریة، إلظھار تجلیات الدھشة، 
ّوتمظھرات تجلیات المعنى المبثوث داخل المجس  َ َ
ّالحسي، واالشتغال الفكري، ووفق المعطیات، 

-:ز التالیةوالخصائص، والركائ

ّاستثمار مخبوءات اللغة في إظھار معالم -1
.الدھشة

خلق حالة من الترقب، والترصد، والتحفیز -2
.إلنعاش الموارد الجمالیة للدھشة

لمتلقي، لإلبقاء على إتباع النھج التواصلي مع ا-3
.أثناء زمن التلقي، والبثنلحظة التواز

دام أدوات إثبات أصالة الشاعر في استخ-4
.مھاراتھ الفنیة

انصھار المنظور الخارجي، مع المتدفق -5
.الداخلي

.المحافظة على عمارة النسق الداللي-6
ًتوظیفا زمكانیا الئقا، وغیر ) الدھشة(توظیف -7 ً ً

.مقحم
تأسیس محطات تالقي بین النص، ومواطن -8

.الدھشة فیھ
ھار في في مكامن اإلب) الدھشة(االعتناء بتوھج -9

.النص
القفز على المألوف والسائد، وإیجاد مالحق -10

.بدیلة للتكرار
قصدیة استخدام الومضة المدھشة في سیاق -11

.النص
عدم توقع بواعث الدھشة في الالوعي -12

.المتراكم
.ضغط الزمن، واإلیجاز، والتكثیف في النص-13
.ّالتحضیر للباعث الحسي لبث الدھشة-14
.یق المفاجأة التحفیزیة المحضرة في النصتحق-15

ّأھداف الومضة الشعریة َ َ-

وعند الرجوع لشاعریة الومضة داخل النفس 
نجد بأنھ ) یحیى السماوي(التراتبي للشاعر العراقي 

یؤثث مشھده الشعري لقصیدتھ الوامضة، عبر 
اجتھاده الخالق، ومعجمیتھ الوافرة البالغة، 

شعریة، في خلق حالة من وانسیابیة جملتھ ال
التسامي، بین ومضاتھ الشعریة، وبین المتلقي، من 

ّوتجلیات المعنى في البث .. خالل ابتكار الدھشة 
ّالحسي، والفكري لتوصیل المعنى التشفیري عبر 

على)السماوي(تمد ـــــــّومضاتھ الشعریة، فقد اع
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جملة من األھداف لتحقیق مراده التوصیلي داخل 
) معنى المعنى+ المعنى(لمعادلة القائمة على ثیمة ا

:وكالتالي

.اإلدھاش-1
.التوھج-2
.التشویق-3
.المفاجأة-4
.التأمل-5
.الوضوح+ الغموض -6
.التكثیف في الصورة الشعریة-7
.تأثیث المعنى داخل المعنى-8
.اختصار الثیمة وضغطھا-9

.ّالجزالة اللغویة-10
.المكثفاالختزال-11
.الداللة السیمائیة-12
.ّبث مرتكزات األثر التفاعلي-13
ّاالتكاء على المحفز العقلي، والحسي-14 ّ ُ.
.االعتماد على ملحقات التلقي العالیة-15
تأسیس جسور تواصل بین الومضة وبین -16

)اإلنصات(
ُاالعتماد على بنیة التغییر عبر المحرض -17 ّ

.الفكري، والسیاسي
.استثارة الوعي في خلق حالة من كسر اإللھام-18
االرتباط بین الداخلي، والخارجي لخلق حالة -19

).اإلدھاش(
).الجمعي+ الفردي(موائمة العالقة بین الفھم -20

ّوعن ماھیة الومضة وجمالیة بثھا، وتجلیات المعنى  ّ
ّفي أثرھا الحسي والفكري، وارتباطاتھا األصلیة 

ئصھا المتجلیة بأعلى درجات وفق معاییر خصا
ّسموھا، وشاعریتھا لسحب دائرة اإلنصات إلیھا 

.برویة أخاذة

ثمة أسئلة تتجلى في الذاكرة النقدیة، ومالحق 
) الشاعر(ّالتلقي، علینا الوقوف إزاء جل تساؤالت 

والنظر إلیھا بإمعان لتحقیق ھدفنا المنشود وفق 
منتظمات نظرتنا النقدیة، واالستقبالیة وعلى ضوء

ةـــــالیـوالم الجمـتحقیق تلك الموائمة بین ابتكار الع
ُللدھشة، وقصدیة بث األثر المحرض في المعنى  ّ َ
ّالحسي، والفكري عبر المدركات العقلیة، والمعرفیة  ّ

ات ــــّالعالیة، والمعطیات الھادفة، والتجلی
وذة بالوعي، والمعبئة بالمخیالیة الباذخة ــــــالمأخ

.في في التأثیرالوسع

ّالومضة الشعریة َ-

ُأن الومضة الشعریة في معترك الشاعر العراقي  ّ
ّھي لحظة البث) یحیى السماوي( التعبیري َ

ُالخاطفة، والمبتكر اآلني المثیر للدھشة، والتماھي  ُ
ھـل إرھاصاتـة داخـات الحاصلــّالمتزامن مع التجلی

ھي واعتباراتھ الفكریة، اإلنسانیة،
ّمسوغ مثالي حاضر في زمن بث  َ

في مخبوءاتھا، ألنھا ) المشفر(المعنى 
أي الومضة، فعل دینامیكي، وفیزیقي 
ُمتحرك، غیر ثابت، یتحول وفق 
المناسبة المتدفقة، ولحظات التدوین 
المحفزة، بل ومع لحظات التلقي، وھي 

حالة من حاالت االتقاد ) السماوي(لدى 
لیة عالیة، الذھني المشفوع بفطنة تخی

واستقراء واقعي فطن، مع امتالك 
ناصیة اللغة التي یحمل خصائصھا 
بمھارة متفردة، وبتوافر موارد بالغیة، 

الواقعة (جسد لذا استطاع النفاذ الى
بل واخترقھا إلى ما ھو ) الومضویة

ابعد من توالد معطیاتھ عبر الوسائل 
التعبیریة، الغیر التقلیدیة، للوصول 

ل في زمكانیة النشاط لدوره الفاع
.اإلنساني المجتمعي، الذاتي، والجمعي

أن الشاعر .. وفي رأینا النقدي 
ھو) یحیى السماوي(العراقي الكبیر 

األفضل، واالھم، واألعمق، واألفحل 
من بین الشعراء الذین كتبوا الومضة 

الومضة (امتازت الشعریة، حیث
في اعتماداتھ الفكریة، ) الشعریة

ّوثاتھ الحسیة، والوجدانیة، ورفعتھ ومبث
ُاللغویة العالیة، بالكثیر من المبھرات  ّ
ًالتي أوجدت لھا شكال ابتكاریا جدیدا،  ً ً

الدھشة ) میزانسین(فھو یعتمد على 
المحركة، والفاعلة في جسد الومضة، 
لیصور من خاللھا ذلك الكم الھائل من 
اللقطات المتسارعة داخل بوتقة الحراك 

ّیة الحدث اللحظوي، أو في زمكان
أالسترجاعي، أو أالستشرافي، فھو 
ّیمیل الى تكثیف اللقطة الوامضة حد 
االقتصاد، ویعالجھا معالجة ذات 
مجسات دالئلیة تحریضیة بالغة 
ّالجدوى، فھو یرسم ومضتھ الشعریة 
بعنایة فائقة النجوع من حیث طرائزیة 

وانسیاب الموسیقى، ) الجنس(ّاللون 
ة، واتزان اإلیقاع،ووقع الجرسی

واالرتكاز على اإلیحاء، والقصدیة في 
اإلشارة، والنزوع الى التلمیح، واإلفادة 
القصوى من التكثیف في اللفظ، والجملة 
ّالشعریة، والتركیز على المعنى، 

وھو یكتب الومضة ) معنى المعنى(و
ّالشعریة عبر محكمات قصیدة النثر، أو 

العمودي، ّالشعر الحر، أو التفعیلة، أو
وھذه داللة واضحة على تفرده في 

اتـــر ملھمـــــاستلھام مالمح تثوی
ھــــــة لصالحــــــــّھ الشعریـــــــومضت

.والشكليالموضوعي،

َالمنظور الجمالي ُ ْ َ-

على أن ) یحیى السماوي(لقد حرص الشاعر 
ُالمنظور (تكون ومضتھ الشعریة من حیث  ْ َ

والدیة نظریة التلقي ب في صالح تّتص) َالجمالي
المرسل+الرسالة(عناصرھا الثالث ُالمؤسسة من

والتي لھا جذور محوریة ثابتة في الذات ) المتلقي+
المصغیة، والمنصتة، بصفتھا الذاكرة المتلقیة 
ُالجمالیة، وباعتبارھا أیضا العقل المفسر لھا، وھذا 

الموسیقي ّیتأتى عبر النص ذاتھ، إذا ما امتلك حسھ 
العالي، وإیقاعھ الرصین، وجرسیتھ الراقیة، 
وصوره المخیالیة، والواقعیة ذات التماس باللحظة 
اآلنیة وتطوراتھا الفاعلة في الذھن الفردي، 
والجمعي، وحاز على نظام داخلي مؤثث بعنایة 
فائقة، وبترشید لغوي فاخر، وانسیابیة ذات مغزى 

شعري ّترمیزي حصیف، باعتبار أن النص ال
الومضوي لھ آفاق استقبالیة خاصة، ومحاور تلقي 

ٍذات أجواء متفردة، وقوام حسي، وفكري عال ّ.

َالقوام الجمالي َ-

ومن خالل ما تقدم، یمكن لنا االستدالل على أن 
ّالبث نى فيــــرات المعـوتمظھ) الدھشة(یات ـّتجل

ّالحسي، والفكري في الومضة الشعریة التي استدام  ّ
یحیى (فعالیة نبوغھا الشاعر العراقي الكبیر 

من خالل ) القوام الجمالي(في تأثیث ) السماوي
العملیة االستكشافیة المضنیة المعتمدة على دالئل 
ّفاعلة في جسد الومضة الشعریة، والمتضمنة لكامل 
عمیلة المستجدات الحاضرة، والتواصل مع 

ّالمتغیرات، في معالجة الرؤیة الشعریة من  خالل ُ
ما یمتلكھُ من مدعمات الثقافة العالیة، والموارد 
ّالفكریة الرائدة، ومنجدیتھ اللغویة الراقیة الحصیفة، 
والتفاعالت السیاسیة، واإلنسانیة المجتمعیة، 
وكحصیلة لسنین غربة طویلة قضاھا في وطنھ 
ًطریدا سیاسیا، وفي المنافي كمھاجر، والجئ  ً

ّعریة السامقة التي سیاسي ال یملك إال قصائده الش
ّة لبث ـــّاستطاع من خاللھا أن یخلق لھ منصة عالی

ة، وخلجاتھ الوجدانیة، ومواقفھ ـــاإلنسانینوازعھ
ًالسیاسیة، والفكریة، واإلنسانیة، ولیكون صوتا 
ّتحریضیا مدویا ضد طغاة، وزبانیة عصره،  ً ً
ولتحیق ھدفھ المنضوي تحت الفتة عالیة القیمة، 

ّتجلیات (ل إلى غرضھ المنشود في ومن ثم للوصو
ّوتمظھرات المعنى في األثر الحسي .. الدھشة 
).والفكري

ِّتحلیل العینات َ ْ َ-

ومن اجل الولوج الى معطیات التفسیر، 
یاتـّتجل((والتحلیل وفق موسوم دراستنا النقدیة ھذه 
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ّوتمظھرات المعنى في األثر الحسي .. الدھشة 
ُمعالمھا المستترة من خالل ولدراسة )) والفكري

علینا اختیار بعض النصوص ) المستقبل+ الباث (
إلحالتھا إلى ) العینات(الوامضة كـ) السماویة(

.منطقة التحلیل، ومرجعیات التأویل

ففي ومضة شعریة قدیمة كان قد كتبھا الشاعر 
-:والتي یقول فیھا1968عام ) یحیى السماوي(

ًـاُكـان أبـي مـزارع
ِّیـعـمـل فـي زراعـة الـحـنـطـة والـرز ِ ِ ُ ...

َّوأمـي تـنـسـج الـشـرنـقـة ْ ُ
    //

ّثـوبـا جـمـیـال مـثـلـمـا الـزنـبـقـة ْ ً ً
    //

ُلـذا نـقـشـت مـنـجـال یـعـانـق الـمـطـرقـة ْ ُ ً ُ

َّسر عالقتھ ) یحیى السماوي(ُھنا یفشي الشاعر 
ّمیمیة الرائعة مع والدیھ، بل ویفتخر بأن َالح ِ

ًوالده كان مزارعا، وھذا الفخر یتأتي من أصولھ 
َّالبیئیة والمجتمعیة، وقیمھ الفكریة، والسیاسیة، ثم 
ُیصف والدتھ بھذا البذخ الجمالي المرھف، بأنھا  ُ ِ َ

تنسج الشرنقة، ثوبا كما الزنبقة، ھذه كانت
ِّبین كد الفالح الموائمة االستداللیة المحكمة

وفحولتھ الفاعلة في جسد األرض، وجمال األنثى 
ُورقتھا، التي وصفھا بھذا الوصف المدھش، وحین 
ُتقف مجسات اإلنصات في ذواكرنا المتلقیة نكتشف 

صاغ ھذه الومضة بإدھاش یحمل ) السماوي(بأن 
في طیاتھ الكثیر من الدالئل المشفرة، فھو یختم 

ّي مرھف، وبث فكري ومضتھ الشعریة برقي حس ّ
ٍعال، متواشج مع انتماءه السیاسي، حین یقول، لذا 
نقشت منجال یعانق المطرقة، وھذا الوضوح 
العقائدي اإلیدیولوجي یضمن لھ اإلشعاع التراتبي 

.المشفوع بثبات الموقف الفكري، ووضوح المعنى

دالئلھ الرمزیة عبر عملیة ) السماوي(َلقد وظف 
ّوبث المعنى في األثر الحسي الدھشةّتجلیات عوالم  ّ َ

ًوالفكري، توظیفا استنتاجینا، وانساقیا ماھرا في  ً ً
ّصیاغة وتدوین الومضة الشعریة، على اعتبار أن 

نـل مــّم الھائَـك الكــة، تحتضن ذلـّارة الشعریــِالعم
الخزین المعرفي لدیھ، لتحیلھ إلى وعي نوعي 

ّبالنص، وبثھ الى المتلقي بوصف ُھ ملھم ّ
یستطیع النفاذ الى مساحات واسعة ) جمعي+ذاتي(

في مخیلة االستشراف، ألنھ العنصر األساس في 
تطویر المعنى األصیل للدھشة، وإبراز مكامنھا 
الخالقة، واإلبقاء على دیمومتھا في الذاكرة الجمالیة 

).السماوي(لدى 

-:وفي ومضة أخرى یقول السماوي

َاح مـنـيُالـوطـن اسـتـر

... ُوأنـا اسـتـرحـت
    *

ِألنـنـي مـنـذ تـركـت رافـدیـھ ُ :
ُّمـت ُ !

إن ھذا التصریح المفرط بالقسوة 
على الوطن أوال، باعتباره الفسحة 
المكانیة التي شتت أبناءھا في المنافي، 
والقسوة على الذات ثانیا، ألنھا لم 

أزمنة تستطع الصمود إزاء استفحال 
)السماوي(الطغاة، لذا نجد 

ّیصرخ بھذه اللوعة المتخمة بالخیبة، 
وطن استراح منھ، وھو استراح ألن 

أیضا من الوطن، ألنھ منذ أن ترك 
رافدیھ مات، ولفظة رافدیھ، تأتي 

ةـــة مع قصدیــــمتزامن
ّالفحوى في إنعاش تجلیات اللحظة  ّ
ّبالدھشة، وبث الفحوى الفكریة 

ّھا داخل الومضة الشعریة واستثمار
ّفھو مولع حد ) السماوي(التي یدونھا  ُ

ًالتماھي بوطنھ الذي غادره مبكرا 
ًمرغما، شریدا، محكوما باإلعدام  ُ
غیابیا، لكنھ یحمل الفراتین بین جانبیھ 
كداللة لوضوحھ األنتمائي لوطنھ األم، 

.ودھشتھ المبكرة فیھ، وبھ

وفي إحدى الومضات النوعیة 
-:فیھا) السماوي(اھرة حیث یقول الب

َأكـره األدخـنـة ُ
ِباسـتـثـنـاء دخـان تـنـور أمـي ُّ ِ ...

فـھـو الـدخـان الـوحـیـدُ الـذي لـھ 
ِرائـحـة بـخـور الـمـحـاریـب ِ ِ ُ

! ُوعـذوبـة نسـیـم الـحـدائـق

) السماوي(ّمن المالحظ الجلي بأن 
، فھو دائم التكرار متعلق بأمھ كثیرا

لكینونتھا، والرجوع إلیھا حینما تشتد 
علیھ األزمنة، وتضیق بھ األمكنة، ألنھ 
یعتبرھا اإلیقونة المشعة في حیاتھ، حتى 
ّبعد موتھا، ربما ھذا التجلي یصبح 
واضحا في ھذه الومضة، وفي رأینا 

وعلى مستوى أكثر ) السماوي(بأن 
مھ ومضاتھ الشعریة، خلق من عالقتھ بأ

ًنسقا واعیا، وفطریا في آن واحد، ویأتي 
ھذا التعلق بھا، لترجمھ حالتھ وھو 

اھد ــاعتبارھا الشمتشبث بھا على
یة ــھ الیومـــعلى عذابات) المیت(ّي ـالح
خالل عیون العسس، فیرجع إلیھا من

كمرصد یرى من خاللھ كل تلك اآلالم 
التي ألمت بھ، حتى في منفاه، ففي ھذه 

المتخمة باالنتماء لوالدتھ التيالومضة 

أنجبتھ، وبكونھا الحبیبة، والوطن، الذي ترعرع 
باستثناء دخان تنور أمھ ) یكره األدخنة(فیھ، فھو 

الذي اعتبره بالداللة المشفرة شھیقا من دخان 
الحب، واألمومة، وسالمة الفطرة اإلنسانیة 
ّالمبھرة، والتالقي الحسي، والفكري معھا، فھو في 

تھ ھذه ینعش ذاكرة الدھشة حین یصرح ومض
ـحـةـــفـھـو الـدخـان الـوحـیـدُ الـذي لـھ رائ(

ِالـمـحـاریـب(ـورــــــــــبـخ والمحاریب جمع . )ِ
فھو یتجرد من ذاتھ لیوغل ) ُمصلى) (محراب(

بالذوات الجمعیة لیدلف إلى حضرة المحاریب التي 
لجمیلة، تفوح منھا رائحة البخور، وھذه االستعارة ا

ھي ابتكار جدید إلیقاظ الدھشة من سباتھا، ولیخلق 
لنا الشاعر من خاللھا ھذا المزیج المتفاوت بین 

السیاسیة، والفكریة المقیتة، وما بین نقاء ) األدخنة(
ألنھ الدخان الوحید الذي لھ ) دخان تنور أمھ( 

الى ) السماوي(رائحة بخور المحاریب، لینتقل بنا 
ألصیلة لیوغل بنا بعدھا بنوازعھ ثیمتھ الفكریة ا

-:ّالحسیة العالیة، لیقول
!) ُوعـذوبـة نسـیـم الـحـدائـق(

) دخان المحاریب(وھذا التوائم المھیب بین 
ّھو بالتضاد مع ) عذوبة نسیم الحدائق(و ) األدخنة(َ

الیومیة العابرة التي تضیق بھا األنفس والصدور، 
ألفكار وربما ھم ذات المارة في شوارع ا

الرخیصة، ودھالیز السیاسیة العفنة، والومضة 
عبارة عن إیقونة إدھاش ملغمة باالبتكار .. برأینا 

.ّالحسي، والفكري الناھض، والمرمز بعنایة فائقة

یقول ) السماوي(وفي ومضة أخرى للشاعر 
-:فیھا

: ُأیـھـا الـوالة
ّقـبـل أن تـحـدثونـا عـن الـحـشـمـة ْ

! ًإسـتـروا عـوراتـكـم أوال
    *

ّتـشـبـثـكـم بـكـراسـي الـسـلـطـة
َقـد أصـاب الـوطـن بـالـبـواســیـر َ !

    *
ُأھـذه قـصـور حـكـم ُ
ُّأم مـكـب نـفـایـات ؟ ِ

ُویتجلى واضحا في ھذه الومضة المعنى للدافع 
ت المعنى ُالقصدي، والملحق المحضر في تمظھرا

الن الومضة ) السماوي(ّفي البث الفكري للشاعر 
باشتغاالتھا الرافضة، تعتبر إدانة واضحة للحالة 
السیاسیة القائمة، لیخلق من تلك الصیرورة المؤثرة 
للحكمة، والمتشحة باألفكار التغییریة معادلتھ القائمة 

الذین ) الوالة(ّعلى طرفي الوئام، الطرف األول 
یحق لغیرھم فعلھ، ألنھم یتحدثوا عن یحق لھم ما ال

الحشمة، وھم عراة، ولم یستروا عوراتھم السیاسیة، 
والفكریة، والكارثیة حتى بورقة توت، والطرف 
الثاني، ھم ذات الوالة المتشبثون بكراسي السلطة 

مقدسة، ال یمكن) آلھة(الخاویة التي جعلت منھم 



49 – The Alternative |  Issue No.7 :: December 2017

م محاجتھم، وال یمكن ألحد االعتراض على نصھ
المقدس، الن جلوسھم الطویل على ھذه الكراسي 

.العرجاء للسلطة

).قد أصاب الوطن بالبواسیر(

الى ) السماوي(ّوبین طرفي المعادلة، یخلص 
ّنتیجة فكریة ذات مجسات حسیة متفاعلة مع الفھم 
ّالجمعي، لیصل الى نتیجة فحواھا الملغم، وحتى  ُ

كمون الشعب ویح) الوالة(التي یسكنھا ) القصور(
مكب (من خالل شرفاتھا الفخمة، ما ھي إال 

.)نفایات

فحوى ) السماوي(ُوفي ومضة أخرى یفجر 
-:ّالبث الفكري حیث بقول

ًإن زنـزانـة أغـفـو فـیـھـا بـأمـان َّ :
َھـي أوسـع ـ عـنـدي ـ مـن وطـن ال أمـان فـیـھ ٍ ُ َ

!
    *

َكـالـذي یـشـرب الـمـاء : بـالـشـوكـةُ
َألـمـلـم الـغـبـار الـعـالـق بـقـدمـیـھـا  َُ َ َ ِ

ِالـحـافـیـتـیـن
ُألصـنـع وطـنـا یـتـسـع لـخـیـمـتـي ِ َّ ً َ !

وھنا یتمازج في ذاكرة الشاعر الزمن في عقدتھ 
التراتبیة، واالنفالت من طوق المكان، باعتبارھما 

ُمرتبة من مراتب المكوث حیث
الحق اإلحداث، فالزنزانة التي یغفو فیھا بأمان ت

ھي ارحم وأوسع عنده من وطن ال أمان فیھ، وھذا 
ّالبث الفكري والسیاسي القصدي نتاج ذلك الكم 
ُالھائل من التراكمات الكوارثیة المحبطة لذات 
الشاعر، وربما للجمع وھو نتیجة فاضحة لزمن 

، ال أن اعتاد فیھ الوطن أن یأكل من مائدة الساسة
یلفظھم كي یأوي إلیھ الشعراء یحتمون بأسواره، 
ُوتعمر سقوف الفقراء التي باتت تتھالك على ھامات 

.أھلھا
وحینما نقف على عتبة الومضة التي یقول فیھا 

-:)السماوي(
ُأن تـمـوت حـبـة الـقــمـح: ُالـعـشـق  َ ْ

َكـي تـولـد الـسـنـبـلـة ُ ْ !
    //
ِسـجـري تـنـوركفـا َ ّ ..

ُسـأبـارك احـتـراقـي
ًمادام رمـادي ســیـغـدو كـحـال لـعـیـنـیـك ْ ُ !

    //
ِأنـت أمـسـي الـذي لـم یـأت بـعـدُ ِ

َّوأنـا غـدك الـذي مـر سـریـعـا ِ !
    ***

إن من بین مناطق االشتغال على منصة المعنى 
إلیـــھة، والذي یقودناـّالحسیفي تمظھراتھ الفكریة 

بانتباه مشروط بالوعي ) السماوي(
االستقبالي، والفطنة النوعیة، 
والتحصین اللغوي الحصیف، لیتفرد في 
طرح موارد ومضتھ التي تأخذنا حیث 
یرید أن یصل إلیھ من ربط مھماز 
ّالتواصل الوعیوي بین النص من جھة، 
وبین المتلقي من جھة أخرى لخلق 

ائم بتلك المجسات المتفردة النوعیة التو
ّبین المعنى في البث الفكري، وبین 
وعي المستقبل لیحیلھ الى حاضنة 
أفكاره المتقدة، وحینما یستدرجنا 

ّحیث مكامنھ الحسیة، ) السماوي(
والعاطفیة لتأثیث مشھده الشعري 
المؤثر في حیثیات المعنى التحریضي، 

-:حیث یقول
ُمـوت حـبـة الـقــمـحْأن تـ: ُالـعـشـق  َ

َكـي تـولـد الـسـنـبـلـة ُ ْ !

وھذه الوالدة اإللھیة القیصریة 
یتابعھا الشاعر بشغف الماثل أمام ھذا 
النسق الموضوعي الذي تموت فیھ حبة 

.القمح، لكي تولد السنبلة

اك حالة موت، وإزاءھا في نإذن، ھ
.ذات المعادلة حیاة ثانیة

ه المعادلة بطرفیھا ان ھذ
ھي معادلة معكوسة ) الحیاة+الموت(

یر بالخلق أن یبدأ بالحیاة المعنى، فالجد
قدم ) السماوي(أوال، ال للموت، لكن 

الموت على الحیاة، لیخلق من تلك 
الخرائبیة التي تحیط بھ في وطنھ، وفي 
منفاه، جدوى یعیش ألجلھا ھو، ومن 
یعیشون تحت ھول الحروب والموت 
الیومي المجاني، لذا أسس للموت قبل 

عادلة الحیاة، لیكون دافعا لتكوین تلك الم
.من اجل استمراریة منھج التغییر

في المقطع ) السماوي(ثم یعود 
الثاني من الومضة، لیمتحن قدرات 
المتلقي في عملیة البث الحسي، لخلق 
مساحة من حالة المفاجأة، والتشویق 
لیدشن بدایة ومضتھ الصادمة، وینعش 
آمالنا الفائتة الفواجعیة بین 

-:بقولھ) الحیاة+الموت(
ِفـاسـجـري تـنـورك َ ّ ..
ُسـأبـارك احـتـراقـي

ًمادام رمـادي ســیـغـدو كـحـال  ْ ُ
لـعـیـنـیـك

أن موت حبة القمح التي تعني .. إذن 
ذات الشاعر، لتولد السنبلة، في المقطع

ٍاألول من الومضة، ھو معنى ثان للحیاة، فیقرر ان 
ھ، أن ذلك یكون رماد احتراقھ كحال لعیون حبیبت

التوائم المریر الذي بدا وكأنھ استدراج لمالمح 
إنصاتنا، لیطلب من حبیبتھ أو أیة امرأة عناھا في 
لحظة تدوین الومضة، ان تسجر تنورھا، لیبارك 
احتراقھ، وھو الذي اتخمت لواعجھ بالوجع، 
واألسى، لیأخذنا صوب جمال مرادفة الصورة 

ن یكون رماد الومضویة الباذخة البھاء، وتنتھي بأ
ُذلك االحتراق المھیب كحال لعیون تلك المرأة التي 

.ّتستوطن بواعثھ الشعریة المرھفة الحس

التي ) السماوي(وفي ومضة أخرى للشاعر 
-:یقول فیھا

: أیـھـا األبـاطـرة
ُلـتـكـن لـكـم أخـالق الـعـصـافـیـر الـتـي تـسـرق 

ِمـن الـبـیـدر
... ر الـحـوصـلـةعـلـى قـد

ال أخـالق الـتـمـاسـیـح الـتـي ال تـكـتـفـي 
بـالـبـیـدر

! فـتـسـرق الـحـقـل كـلـھ
جاء في معجم المعاني الجامع في معنى 

-:)أباطرة(
)اسم(): أباطرة(

ِجمع إمبراطور: أباطرة  ِ
ِإمبراطور( )اسم) : (ِ

)أباطرة(: الجمع 
ّب یطلق على كل من یحكم إمبراطوریةلق ِّ ُ

أطلقھ ) األباطرة(وھذا االستخدام لمعنى اللفظة 
ّلیعلن بان الذي یتسید دفة الحكم، ھم ) السماوي(

أباطرة من أزمنة الرومان، بمعنى أنھم مغلفون 
بأبھة الملوك، وبأسم الدین، لیحكموا البالد 

مة بدكتاتوریة فاضحة، وال یتسنى ألحد من عا
في رد مھازلھم ) األباطرة(الناس أن یتجرأ على 

إلیھم، أو یعترض على حكمھم الجائر، وال حتى في 
محاولة مناقشتھم في اإلجراءات الخرائبیة التي آلت 
بالفواجع على الشعوب، من خالل الحروب، 
واألباطرة ھنا، الساسة الذین ینعمون بخیرات 

سقاط األرض، والجیاع یملئون األرصفة، وھذا إ
تاریخي على الواقع المریر المعاش، فالشاعر 

-:الجدد بقولھ) األباطرة(ینصح ھؤالء 

: أیـھـا األبـاطـرة
ُلـتـكـن لـكـم أخـالق الـعـصـافـیـر الـتـي تـسـرق 

... عـلـى قـدر الـحـوصـلـةِمـن الـبـیـدر

وھذا المعنى المغلف بالدالالت القصدیة یشي 
الشاعر رصد عن كثب ممارسات أباطرة بأن

العصر، من ظلم، وتعسف، ونمط الحكم 
ّالدكتاتوري الذي انتشر من خاللھ الفقر، وعم 

درـافیر تسرق من البیــالعص(الجوع، والخراب، فـ



یل-50 د|ال أول::7رقالع 2017نكان

ألنھا تحمل أخالق الجبلة ) على قدر حوصلتھا
األولى، التي جبلھا هللا علیھا، لكنكم بال أخالق 

-:كالتماسیح
ال أخـالق الـتـمـاسـیـح الـتـي ال تـكـتـفـي 

! فـتـسـرق الـحـقـل كـلـھبـالـبـیـدر
بل ) أیھا األباطرة الجدد(فانتم ال تكتفون بالبیدر 

وھذه إشارة ) الحقل كلھ(تسرقون 
واضحة، وداللة مستنیرة، وعالمة فاضحة، یؤد 

أال ویقف إزاء ھذه الممارسات ) الشاعر(علیھا 
إنسانیة ، وأال أخالقیة، وكمیة السرقات لقوت 

انھ موقف معارض، ) أباطرة العصر(الشعب من 
وجاد لكشف الزیف الذي جاءوا بھ، وھذه اإلشارة 
ذات أبعاد فلسفیة، واجتماعیة، وسیاسیة، وفكریة 
یخاطب فیھا الشاعر المدرك العقلي، والوعي 

ى الجمعي، لیحرضھ على الوقوف أمام ھذه الفوض
األخالقیة، والفكریة موقفا اعتراضیا موحدا في 

).أباطرة الحكم الجدد(وجھ 

حیث ) السماوي(وفي ومضة تالیة یتنقل بنا 
ّمناطق البث الحسي الوجداني، لیغرف لنا من  ّ

-:مناھلھ ھذه الومضة الرائعة

ِقـربـي شـفـتـیـك مـنـي ِّ َ ...
ِفـأنـا أریـد أن أنـحـت لـك  َ : بـإزمـیـل فـمـيْ

ُتـمـثـاال مـن الـقـبـالت ُ ً !

ّیتسامى ھنا التمظھر الحسي إلى أعلى طاقاتھ 
معزوفتھ ) السماوي(الوجدانیة، لیعزف لنا 

بلحن جمیل باذخ الروعة، لتكون ھذه ) الوامضة(
الومضة شاھدة، وشاخصة على مدى شفافیة، 

والقادم ورقة، وعذوبة ھذا الشاعر الموغل بالقدم،
من أعماق التجذر بھذه األرض الطیبة المعطاءة، 
انھ یتخلى لبرھة عن غضبھ، واحتدامھ، وحدة 
خطابھ الومضوي، لتتجلى في لواعجھ المترفة ھذه 

تلك خیصــة المبھرة، لتلّـــي نزعتھ الحسیالعذوبة ف
ُاللحظة الماكثة في القلب، والذاكرة، لتكون القبلة 

ُمن خاللھا شفتیھ، أیة قبلة ھي البوصلة التي أضاع
أن ینحت منھا ) السماوي(جلیلة ھذه التي یزمع 

إنھ تصویر ) ُتمثاال من القبالت(بأزمیلھ الشعري 
بالغ الھیبة، والوقار، وبذات المعنى النازف بالنبض 

الحسي الوجداني الملھم، أن ھذه الومضة ترنیمة 
من ترانیم العشق التي ما انفك صاحبھا إال أن 

رجمھا الى حیز الوجود، أو األمنیات، أنھا فسحة یت
ّحسیة جمالیة مفعمة بالحیاة، والحب، والتمظھر 

.ّالحسي العالي

وفي ومضة أخرى تتجلى فیھا الحكمة والنزوح 
ّالى حیث تحفیز البث الفكري،

-:والولوج بنا الى اشتھاداتھ الفلسفیة حیث یقول

الواقف على التل

... المختبئ خلفھخیر من 
فربما سیكون یوما

شاھد العیان في المحكمة

َّإن النسق الشعري الومضوي لدى 
یتحول بامتثال إیدیولوجي ) السماوي(

الى نسق فكري دالئلي یبث المعنى 
حیث مصبات التحفیز، والقدرة على 
ُتثویر اللحظة المستقبلیة لدى المتلقي، 

التي تتراكم فیھا بمعنى أنھا من األنساق 
مجموعة من المصادیق الذاتیة، ومن 
أھمھا الوعي الذاتي، والخزین 
المعرفي، واإلدراك، والفھم العالي 
للزمن، وتحویل ذلك الھم الفردي إلى 
مجمرة جمعیة، تستقي منھا الذاكرة 
الجمعیة فرائضھا االنتفاضیة، وھي 
بالتالي مبعث أصیل لتوھج الدھشة، 

ظھرات المعنى في وبعث الروح في تم
ّالبث الحسي، والفكري داخل متن  ّ ّ

.الومضة

) السماوي(وفي ھذه الومضة یقودنا 
إلى منطقة غایة في الخطورة في كیفیة 
طرح الفكرة، ومعالجتھا، معالجة ذات 
ّنسق تصاعدي في البث الفكري، حیث 

ِیقترح بعقلیتھ الواعیة المفكرة بأن ُ:-

الواقف على التل
... خیر من المختبئ خلفھ

والوقوف على التل ھنا، بمعنى 
خیر (ا، فھو ـــالوثوب للمخاطر، ورادع

ألنھ ال یتصدى ) من المختبئ خلفھ
للمخاطر، بل ال یشارك فیھا، وحتى ال 
یشاھدھا، أو ربما یكتفي بالنظر إلیھا 
من وراء تل، وھذا المعنى الدھشوي 

ابقا في بث المغزى الفكري، یأتي مط
لما نحن فیھ من أزمات، فمنا من یقف 
على التل، ومنا من یختبئ خلفھ، وفي 
الشطر اآلخر من الومضة یأخذنا 

بأنسابیة عالیة، ودھشة ) السماوي(
-:ماتعة، حیث یقول

فربما سیكون یوما
شاھد العیان في المحكمة

وھذه الداللة العالیة الترمیز التي 
ذا االعتراض على تحمل بین طیاتھا ھ

الذي ربما ) المختبئ(الصنف اآلخر 
شاھد العیان في .. سیكون یوما 

المحكمة، والمحكمة ھنا، تعنى محكمة 
ة التاریخ، النـالذاكرة الجمعیة، ومحكم

الفارین من احتدام المواقف الخالصیة، ھم وحدھم 
المسؤولون عنما یلي موقفھم االنھزامي، وھذه أدانھ 

لمن یواري وجھھ القبیح ) ماويالس(صریحة من 
خلف مرایا منكسرة تكاد تفضحھ في أیة لحظة 
مواجھة، إنني اشعر شخصیا، وكأني أمام مشھد 
مسرحي كتب بعنایة، وجسده المؤلف الشاعر 

بمؤثرات صوتیة باھرة، ) یحیى السماوي(
مؤثثة بدرایة فنیة فائقة، وباحة ) سینوغرافیا(و

نابض بالحیاة، مسرح مكتظة بالجمھور، وإخراج 
وكأننا إزاء عمل فني مكتمل األركان، أنھا ومضة 
من الطراز النبیل، التي یمكن للمتلقي ان یقف 
إزاءھا وھو یرتدي عباءتھ الفكریة، لیحتوي ھذا 
المشھد الوموضوي االدھاشي الرائع، وینطلق من 
خاللھ إلى فسحات النھضة، واستشراف المستقبل 

.من خالل معالم التغییر

وفي ومضة جدیدة استثمرنا جھدنا االستكشافي 
في البحث النتخابھا كعینة، ھو ذلك التجلي الجمیل 
ّلمواطن البث الحسي المفعم بالحیاة، حیث یقول  ّ

-:فیھا) السماوي(

ِحـیـن قـبـلـت عـیـنـیـك ُ َّ
ُجـاءتـنـي الـفـراشـات تـسـتـجـدي

ِبـقـایـا الـكـحـل الـعـالـ ! ق بـشـفـتـيُ

ّان التوالد اللفظي الستثارة البث الحسي  ّ ّ
جاء ّعریةـــــالومضة الشالوجداني العاطفي في

في ھذه الومضة على أكمل أوجھھ، ویدلل على ذلك 
مھارة التناغم الخالق بین الشاعر، وبین ومضتھ 
ّالشعریة، والتي تتوھج في أعلي مراحل إدھاشھا، 

لحوافر الفعلیة الناطقة، إلنشاء لتؤسس مملكة من ا
ّذلك الكم الالئق من الفعالیة الحسیة المنظمة

التي یشیر إلیھا ذلك التوالد الشعري داخل رحم 
.الومضة

ِحـیـن قـبـلـت عـیـنـیـك ُ َّ
.... ُجـاءتـنـي الـفـراشـات

وھذا المعنى المرھف الحس یتفجر في لحظة 
وم عملیة اإلدھاش بفعالیة اتقاد الفكرة، ھكذا تق

.رمزیة عالیة اإلتقان

)جاءتني الفراشات.. حین قبلت عینیك (
أنھا صورة مخملیة، بل إنھ عشق عذري مھیب، 
ھو یقبل الحبیبة من عینیھا، المكان المقدس الذي ال 
یفجر مكامن الغرائز، بل یفضي على المشھد 
مظاھر الوقار، والھیبة، وما یحدث بعد تقبیل

ّالعیون، تجيء الفراشات، بفحوى حسیة راقیة 
.المعنى

تـسـتـجـدي
ِبـقـایـا الـكـحـل الـعـالـق بـشـفـتـي ُ !
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ّانھ تصویر غایة في الرقة، فالفراشات تجتمع 
ِبـقـایـا الـكـحـل الـعـالـق (بعد التقبیل، لتستجدي ُ

أنھا بالغة في تأثیث ذلك التطھیر .)بـشـفـتـي
مشھد، واالرتقاء بھ صوب مالحق الجمال، لل

روحھ الشفیفة في ) السماوي(والفتنة، لقد استثمر 
خلق ھذا المشھد الومضوي النجیب، الذي تمخض 
ُعن موائمة نبیلة، بین القبلة، والفراشات، والكحل، 

ة صوفیة راقیة، من ّــــة شعریـــأنھا سیمفونی
.الطراز الحسي الوجداني المبھر

یحیى (استثمر الشاعر العراقي الكبیر لقد 
أدواتھ الفنیة الراقیة، ومنابعھ اللغویة ) السماوي

الحصیفة، ومالحقھ التعبیریة العالیة، في إثراء 
منتجھ الومضوي الذي أجاد بھ علینا من خالل 
جمھرة من الومضات التي وضعنا أیدینا علیھا 
كعینات، لنبرز مدى فخامة، وفحولة، وعراقة ھذا 

.)یحیى السماوي(شاعر الخالق، والكبیر ال

وفي ومضة المعة أخرى من ومضات 
قادتنا مواطن شغفنا بالوطن، وبأوجاعھ ) السماوي(

-:الختیارھا والتي یقول فیھا
ًأضـالعـي تـسـاقـطـت نـخـلـة نـخـلـة ْ ...

//
ًونـجـوم سـمـاء الـوطـن انـطـفـأت شـھـیـدا  ْ ِ ُ

! شـھـیـدا
تتجلى في ھذه الومضة مأساة الوطن بكل 
ّاشكالیاتھ الحاضرة، ھذه المأساة التي تجلت 
بمعیارھا اإلنساني بأعلى صورھا، لتشكل أیقونة 

على مأساة وطنھ وھو ) السماوي(من الحزن 
یراقب عن كثب كل ھذا الخراب الذي یحیط بھ، 
كانسان، وكشاعر، فمزج بین دقة العبارة المرسومة 

شاعر یمتلك أدواتھ الفنیة، واللغویة، وبین بعنایة
المعنى الملغز، والداللة القصدیة الفحوى، لیضعنا 
في حضرة لحظة شعریة إدھاشیة مثلى، إلشباع 
ّذلك البث الجمالي المخبوء داخل محیطات الخراب، 
وإلحاطة المعنى المستتر في ذاتھ المتألمة، فامتثل 

إلى أقصاھا، ّإلى تكییف طاقتھ الشعریة الومضویة
لتحتوي اللحظة ھذا اإلیجاز الشعري المؤلم، ولتعبر 
تلك اللحظة مدیات األزمنة، لتوقظھا من سابتھا 
الطویل، حیث یذھب إلى تفسیر ذلك األلم الذي 

-:یعتصره لیقول
ًأضـالعـي تـسـاقـطـت نـخـلـة نـخـلـة ْ ...

ّأنھا لحظة خاطفة من لحظات تجلي الدھشة، 
ھرات المعنى الحسي، والفكري بأجمل وتمظ

صورھما، وفي آن واحد، وھذا التشبیھ الداللي بین 
النخلة، ھو امتداد للنسیج الع، وبینــــــاألض

الخلقي، والحضاري، والتاریخي الذي یتوخى 
حضوره، على مستوى التناغم بین ) السماوي(

أضالعھ، باعتبارھا رمزا لوجوده اإلنساني، وبین 
ھ،ــل لعراقیتـود األصیـارھا الوجـعلى اعتبلةــالنخ

َّودیمومة وجوده كانسان یتمیز بھذا 
باعتبارھا رمزا االلتصاق بالنخلة

للبقاء، وداللة تفردیة رائدة، من 
مفردات وجودیتھ اآلدمیة، فحینما 

.. نخلة .. نخلة .. تتساقط أضالعھ 
ّسیفقد حتما سمتھ الوجودیة في الكون، 

ّلعلة ذلك ال ترابط الوشیج بینھ كداللة ِ
إنسانیة، وبین النخلة باعتبارھا التجاور 
التوالدي لبقائھ، وھكذا تكون الحیاة 

قد انتھت ) السماوي(بالنسبة للشاعر 
.. نخلة .. بانتھاء تساقط أضالعھ، نخلة 

وھذا االستثمار اإلنزیاحي اللغوي 
الباھر ال یتوارد إال على مخیال شاعر 

وجود (ین الضلع كـكبیر في التوأمة ب
مرادف (وبین النخلة كـ) أنساني
ویرجع ھذا التشبیھ الفاتن، ) لوجوده
بالنخلة، ونشأتھ في ) السماوي(لتعلق 

التي عاش في ) السماوة(ّظلھا، فھو بن 
كنفھا مستظال بظل نخلھا الوارف 
الظالل، وبالتالي فھذا التوائم ھو داللة 
یقینیة، وداللیة على انتماء الشاعر 

نحیازه لموقفھ الثابت في التجذر بأدیم وا
.األرض

وفي المقطع اآلخر من الومضة 
ّالى حیز آخر من ) السماوي(یقودنا 

ّالتكوین في تجلیات الدھشة، 
وتمظھرات المعنى داخل اختزاالتھ 
اللغویة، حیث ینتقل بنا الى عالم أرحب 
من الذات، والنخلة، الى عالم الوطن 

عر مغتربا، ومنفیا الذي یسكن فیھ الشا
-:عنھ، حیث یقول

ْونـجـوم سـمـاء الـوطـن انـطـفـأت  ِ ُ
وھذا التشبیھ ! ًشـھـیـدا شـھـیـدا

ّالجمالي المرھف الحس، بین نجوم 
السماء، وبین الشھید، ھو تشبیھ مجازي 
في المعنى العام، لكنھ في إطار المعنى 
اإلدراكي التوصیلي الفاعل في فسحات 

َ، فلھ داللة باھرة، صورھا التلقي
تصویرا ببلیوغرافیا رائعا، ) السماوي(

-:فھا ھي
ْنـجـوم سـمـاء الـوطـن انـطـفـأت ( ِ ُ

).ًشـھـیـدا شـھـیـدا
ّوالنجوم في حیزھا اللفظي ھي ذاتھا  ّ
النجوم في فسحتھا التكوینیة اإللھیة، أن 
ھذا الربط الدالئلي في فحوى البث 

التي انطفأت لیبزغ الفكري بین النجوم 
من نورھا شھیدا، ھي ذاتھا وفق نظرة 
ذلك االرتباط الوثیق والعتیق بین 

وبین الشھید، باعتباره الرمز) الشاعر(

) السماوي(ي، لیصبح ـائــاألنتمودـالخالد للوج
وفق ھذه المعادلة الداللیة العمیقة المعنى، مملكة 
ّحروفیة خالدة، ومؤسسة من القصائد الوامضة

الفاخرة التي تحاكي الوطن عبر النجوم التي ینطفئ 
شھیدا على وجھ الورقة البیضاء، .. ومیضھا شھیدا 

الحداد لتمتلئ بنزف الشعر على الوطن الذي أعلن
منذ أزمنة الحروب القدیمة، والجدیدة على أبناءه 

.الشھداء

-ِلخاتمةا

ؤشر على جملة من الحقائق ذات ُوھنا علینا أن ن
ّالمنافع النقدیة، والمالحق الجمالیة، والمواطن  ّ

.االدھاشیة

یحیى (لقد أشتغل الشاعر العراقي الكبیر 
في تأثیث فضاء مشھده الومضوي على ) السماوي

ّتجلیات الدھشة، (ُفحوى تكوین العالقة المثلى بین 
) ريّوتمظھرات المعنى في األثر الحسي، والفك

وبالمعنى النقدي، انھ ینتقل من المعنى المجرد 
ّللفظة، أو الجملة الشعریة، إلى المعنى الدالئلي، أي 

ةــــّة الكبرى في حیز سیمیائیــاالرتكاز على العالم
ّاللغة، لینشئ معنى مجاور جدید لذات المعنى 
ّالدالئلي، فھو یستثمر كل طاقات المعنى في اللفظة، 

یناتھا اللغویة، إلحالتھا الى وخصائصھا، وتكو
عالمة، أو إشارة، أو إیقونة، أو رمز، أو إیماءة، أو 
معنى مشفر، أو كود لغوي، وھو بالتالي یربط

لـول داخــًا بین الدال، والمدلــا واعیــا نسیجیــربط
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ّالمعنى، لخلق البنیة الشعریة الرصینة من خالل 
معنى (فسحة تلك التوأمة السیمیائیة المائزة، لیدخل

ّفي تركیبات قصائده الشعریة الوامضة، ) المعنى
ھاـــــــــّوتجلیات توھج الدھشة فیھا، والتي تنتفع من

ّتمظھرات البث الحسي، والفكري، لیحقق  ّ ّ
بذلك أسبقیة الصدمة على المتلقي، ) السماوي(

ّوأحقیتھ في أن یكون جاھزا لیشارك الشاعر بثھ 
افع التحفیز، والتغییر عبر ّالشعري، للوصول الى من

.مالحق توھج الدھشة في الومضة الشعریة

یحیى (بأن الشاعر .. وفي رأینا النقدي 
َُخیر من یفعل فعلتھ االدھاشیة ھذه، على ) السماوي ّ

ضوء قدرتھ الفاعلة، والمتفاعلة في جسد 
ي، والفكري، ألنھ ــر الحســـــجھا في األثـــــتوھ

َّع بذلك التمیز الخالق، في تأثیث ر یتمتــشاعر كبی َ
.مشھده الشعري الومضوي المدھش

) یحیى السماوي(إن الشاعر العراقي الكبیر 
وقف وبامتیاز على رأس القائمة الطویلة لشعراء 

ّورقي سجلھ الشعري، ّالومضة، لفحولتھ الشعریة، ّ
ّوالفكري، والسیاسي الطویل، والذي عانى منھ 

ُلقمة سائغة للمنافي، والغربة، كثیرا، حتى أصبح ُ
ُوالعزلة، واالبتعاد عن وطنھ لعقود طویلة، والذي

ّكان یستوطنھ في كل لحظة شعریة، حینما كان 
ًینزف فیھا دما، ال حبرا، فقد ھرب من العراق 
متخفیا، بعد ان صدر علیھ حكم اإلعدام، من زمرة 
َّالبعث التي تربعت على النفس السیاسي، والثقافي،

واألدبي، والفكري، لعقود طویلة، غاب فیھا العدل، 
.واستفحل فیھا الطغاة، واألقزام

لقد بذلنا جھدا نبیال، في انتخاب ھذه المجموعة 
یحیى (من ومضات الشاعر العراقي الكبیر 

الختیارھا كعینات، وإحالتھا الى ) السماوي
مضامین اإلطار النظري، لتحلیلھا، واستمالتھا الى 

قة التأویل، وتسلیط الضوء على مكامنھا منط
ّتجلیات (الشعریة وفق موسوم الدراسة النقدیة 

ّوتمظھرات المعنى في البث الحسي، .. الدھشة ّ َ
وقد أذكینا ھذا القدر من عمیلة انتخاب ) ّوالفكري

للومضة السماویة من خالل ولوجنا الى حیز توھج 
از ِالدھشة في الومضة الشعریة، باعتبارھا المھم

ّالخاطف اللحظي الذي یستطیع إیقاد مكنونات 
اإلنصات، ومالحق التلقي، نجد بأن الدھشة في 
ّتحلیلینا النقدي تكمن في مدى إمكانیة تناولھا كبث 

ارض محرض، أو كنسق جمالي، او ـــآني، أو كع
عمق استفزازي، ال یتوقف عند حدود المتعة، بل

، بتداخل لتغییریتعداه إلى ھو أسمى في مواقیت ا
التحریض، واالستفزاز، إلى ضمني بین المتعة،

مواطن استكمال عناصر االستقبال من لدن المتلقي، 
الرتقاء بالذائقة المستقبلة صوب مناحي، وآفاق ذات 
دالئل واعیة تستطیع ان تتجلى في مقامات التفسیر، 

رة الدھشة، ـــــــوعتبات التحلیل، والوقوف في حض

ات داخل المعنى المخبوء في ّومن ثم فھم التجلی
ّالبث الحسي، والفكري داخل الومضة الشعریة ّ ّ ّ.

إن عملیة خلق، أو ابتكار الدھشة في 
ّالومضة الشعریة لدى الشاعر العراقي 

تقع في رأینا ) یحیى السماوي(الكبیر 
النقدي على عاتق مجموعة من العوامل 
ّالحسیة والفكریة التي آثر الشاعر أن  ّ

ّببثھما في متن النص الومضوي، یلتزم
للوصول إلى المبتغى الوعیوي 
ّالجمعي، لتحفیز المدرك الحسي، 
والمدرك العقلي، لمعالجة العدید من 
ّالھنات السیاسیة والفكریة والمجتمعیة  ّ ّ َ
لكي تستیقظ الذات البشریة من سباتھا 
ّالطویل، وإحالتھا إلى مالحق التفكر،  َ

ش من خالل ومفاتن التنفس، واالنتعا
ّبث معالم التحریض للوصول الى 
ّالنتیجة الحتمیة، وھي مجمل عملیة  َ

َالتغییر الناجع في الوضع المستلب من ْ ُ
المبدع أوال، ومن الرقم األساس في 
معادلة االنعكاس اإلجمالي للتغییر وھو 

).اإلنسان(

لقد توفرت العدید من المقومات لدى 
یى یح(الشاعر العراقي الكبیر 

ّمن نَجابة الَخلق الشعري، ) السماوي
والتأسیس الجمالي، والتأثیث الصوري، 
ُوالمحصنات اللغویة المنجدیة العالیة،  ّ

ة ّـــاق الفكریــــَّد األنســـوفاعلیة تجدی
الم، ـــة المعـــالواضح

واألطروحات الفلسفیة المتداخلة تارة 
بالترمیز، وتارة بالوضوح، فھو دلیل 

وبة على فخامة شاعریتھ وافر الخص
وفحولتھا، وعلو كعب إبداعھ، اللتان 

تزامنتا مع تجربتھ اإلنسانیة أوال، 
والفكریة ثانیا، 

والسیاسیة ثالثا، 
والعاطفیة رابعا، 

ّوألنھ یعدُ من أھم القامات الشعریة  ُ
العربیة العالیة، والتي أسست لھا مملكة 
ُشعریة تدار وفق منظومة موھبتھ الفذة، 
وثقافتھ الواسعة، ومناھلھ القرائیة 
المتعددة، ومعجمیتھ الفاخرة، فھو مكتبة 

ة ــمعرفیة متنقلة، وموسوعة شعری
زاخرة، فقد قامت دعائم، ومعطیات، 
وركائز ھذه المملكة الشعریة 

العریقة على بنائیة جمالیة ) السماویة(
ّذات خصائص شعریة سامقة، تفرد 

بیر لوحده بھا الشاعر العراقي الك
)یحیى السماوي(

 في الطریق الى مركز مدینة الھاي ، كلما
مرور أرى شاشة إعالن ةاتوقف عند إشار

مضیئة، اإلعالنات والشاشات تزداد ونحن كما 
.درجات الیأس واألمل التي تعترینانحن بنفس

اإلعالن أسیر ، أقف عند اإلشارة انتظر األخضر،
بعرضھ، غرفة نوم أنیقة ، غرفة ٌأمامي مبھر

مطبخ كاألحالم، غرفة جلوس وال أحلى ، غرفة
.التأریخ البشريأخرى بكل رومانسیات نوم

ّلكن في رأسي تلح الیوم صورة مستمراإلبھار
.ضالتھطفل عراقي ینتظر أن یجد في القمامة

فأبعد نظري عن اإلعالن ماسحة دمعتي بإصبع 
.جاف أحرقني

اإلعالن بصورة أطفال سعداء یأكلون وجبة یتغیر
رأسي جاھزة ، تتنحى صورة أطفال العراق في

یأتي اللون األخضر . رى تارة أخوتحضرتارة
البیت وال أرید الوصول فأعبر الشارع سائرة نحو

. لوحدتي

آخر كل الھموم تدق في رأسي ، یداھمني إعالن
وصورة فتاة سوداء تسوي شعرھا بشامبو جدید، 

الذي )والطین خاوة ) الیحتمل قلبي واتذكر أمي
ّیلمع شعورنا ، أسیر مفعمة بالذكرى كارھة 

تراطاتھا، ألمس شعري الناعم فأشعر واشالمدنیة
الوطن باالنتصار على اإلعالن رغم بعد سنوات

.وتحول الحنین الى وجع

:اخرج بنتیجة فأكرر في سري
حقا من البنائیننعم إنھم

لكنھم یبنون لعالمھم فقط ویبھرون الفقراء 
.لیستعبدونھم

ّمن منا یملك روبوتا یخدمھ؟
خرین واستعمارھم ورغم ھذا یحبون استعباد األ

.ولو على بعد
من منا یرفض الصحة والعیش الھانيء؟

ُولكنھ الیرضى بأن یحرك كالروبوتات في بیوت 
,األثریاء

أین سیصلون بنا نحن الفقراء؟

يبنون ولكن
بلقيس محيد حسن

العراق
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* نحن الروائیون لدینا " یقول فرانسو موریاك
إحساس مؤكد بأن بعض مخلوقاتنا تعیش أطول مدة 
من األخرى، فمعظم ھذه المخلوقات قد ماتت 
وطواھا النسیان األبدي منھا من یستمر على الحیاة، 

حولنا كما لو أنھا لن تقل كلمتھا األخیرة ویدور
وكما لو أنھا انتظرت منا أن نمنحھا التكملة ... بعد

وقبل أن أندلف في مداخل وتركیبات ". حتى النھائیة
للروائیة اللبنانیة ) الحیاة في منتصف الموت(روایة 

الدار العربیة (الصادرة عن ) حنان رخیمي ( 
ّمن المسلم بھ أن و, 2015لعام ) للعلوم ناشرون 

ًإن لالدب عموما قضیة إنسانیة عامة أو : أقول ّ
لذا سأنطلق من ھذا الفھم في ". إیدیولوجیھ"فكریة 

تناولي الروایة لغرض تحلیل عناصر التجربة 
ُألنھا تعبر عن , ومعاناتھا وأبعادھا ونوعیتھا 

وإحداث تجري . إھتمامات إنسانیة في بیئة مشتركة
وحاولت جھد . لمخیال والواقعبین متناظرین ھما ا

إذن . اإلمكان اإلبتعاد عن الثرثرة النقدیة المقولبة
سأبدأ بالعنوان الذي یتوسط أعلى الغالف وباللون 

ویعلوه وباللون , األحمر وخلفیة بیضاء ناصعة
أما , ..لداللة رمزیة لإلنتماء , األسود اسم الروائیة 

بقي لوحة الغالف التي حازت النصف األسفل المت
لوحة ( فقد ضغطت فكرة الروایة , من الغالف 

والتي , ) للفنانة التشكیلیة العالمیة مجد رمضان
وبنظرة خاطفة ال تقبل )..وجوه وحروب(تحمل إسم

ًالتأویل یظھر جلیا مضمونھا ینبئ عن فحوى 
166(الروایة التي نحن بصددھا والتي تقع في 

ّحیث أشارت المقدمة إلى أن المعروض).صفحة ْ
ّمر ,تحاكي حقبة زمن مؤلم..روایة واقعیة"أمامنا 

االحداث تدور بین األزقة ) ..9_ص.. " ( بھ لبنان
بیوتھا أكواخ من .. األحیاء الفقیرة .. "والزواریب 

الصفیح متراصة بجانب بعضھا البعض وكأنھا 
إذن تم تحدید , ) 11_ص" (زنازین مھجورة 

تمدت الروایة لقد إع, ّأما زمن األحداث ).. المكان (
على الالتاریخ في قضیة تحدید الزمن فأشارت 

إذ كان , )11_ص"(الحرب األھلیة في بدایتھا:"إلى
ِاالزمان متحركا بأبعاده التقویمیة والتاریخیة  ِ ِ ً

" ,ًومرتبطا بما یجري من تحوالت إجتماعیة بفعلھ 
في ..الحرب األھلیة في ذروة سعیرھا وبشاعتھا

" حول بیروتإحدى الجبھات المشتعلة
).106_ص(

ّمن خالل تتابع األحداث في الروایة نالحظ أن *
من خالل طبیعة _التكافؤ الذي علیھ الشخصیات 

ٍیتمثل بمستویات شتى داخل _ الكاتبة
وشخصیات شبھ ,ولید /شخصیات أساسیة(النص

وشخصیات, منال زوجة ولید, أم ولید/أساسیة
أبو غانم ,یكالب,المعلم وقي,سبع/أو كومبارسثانویة

أم ,نبیل,جمیل بیك وزوجتھ الكسیحة, ماسح األحذیة
یوسف وأم إبراھیم وشخصیات آخرى أدت 

، إذ )َّإن صح التعبیر, مایتطلبھ المشھد في الروایة
تمثل ھذه الشخصیات أسئلة الحیاة وأجوبتھا بشكل

,یقدم من خالل الفعالیات المناطة بھا 
وھي في جملتھا إشكالیات الكاتبة مع 
واقعھا الذي تتحدد إشكالیتھ في األول 
مع نفسھا والثاني مع اآلخر، ومن ثم 
اآلخر ینشطر إلى أثنین ھما المسحوقین 
َّوالقاطنین في الزوایا المنسیة في األقبیة 
والبیوت والغرف الخانقة أو منافي 
الذات، ویقابلھُ المتسلط صاحب 

سیاسیین ومرابین وقتلة، القرارات من 
فھي تتعامل مع كل ھذه إنطالقا من 
مفاھیم تجریبیة تؤدي طبیعة الدافع 
المتناقض ثم بلورتھا وترشیح الخالص 
منھا، ونبذ بل وتسفیھ ما ھو خارج 
المرشحة، إن مفاھیمھا نابعة من قلق 
شخوصھا إزاء الواقع الذي ھو من 
صناعة شبكة العالقات األسریة 

ة والمؤسساتیة حیث یكون واالجتماعی
.میدانھا داخل النص

لقد واجھت إشكاالت لم یواجھھا اآلخرین بحكم *
تشكلھا النفسي المتأتي من تشكلھا االجتماعي 

والمتبلور من نظرتھا اإلنسانیة، ) ربما ( والسیاسي
أي بمعنى اختزال النظرة إلى المعتقد الدیني، لكنھا 

، وتمثلتھ تركزت أكثر كمصدر معرفي عندھا
بتجسید إنساني والذي ھو نتاج وخالصة تجارب 

في الشوارع الخلفیة , في المنافي داخل الذات 
والمصحات أوبیوت االستعباد للمترفین ، ھذه 
اإلشكالیات أفرزت عندھا نظرة خاصة تجلت من 
خالل مسألة التوازن بینھا وبین الشخصیات مؤكدة 

ى على إظھار صوت الشخصیة لبثھا قصة أخر
كمتوالیة تبحث عن تكاملھا الحسابي، ومؤكدة على 

وھذا ما ... ( التكافؤ وعدم وجود فائض داللي
).بائعة األعشاب/ حصل في مجموعتھا القصصیة 

ربما كانت الكاتبة أكثر جرأة وموضوعیة *  
ومكشوفیة في طرح اآللیة الخطأ التي سارت علیھا 

شد آنذاك الحیاة، ال سیما وأنھا تعاملت مع أ
الفعالیات حساسیة وأكثرھا تجسیدا للطرح للصراع 

یمضون في , یدوس األقویاء كرامتنا:"الطبقي 
نعوض عن , النستطیع مجابھتھم, یظلموننا, إذاللنا
أو , )88_ص"(ًبتدمیر بعضنا بعضا , ضعفنا

.. سرقات .. دمار.. تھجیر.. فرز طائفي : "الطائفي
یقتلون ,یفتكون بالبشر والحجر.. مسلحون غرباء

.. ویرمون الجثث بین المنطقتین , من الفریقین
: أو سیاسي , ) 108_ص.." (إلضرام نار الفتنة

ّقالت األخبارأن مسلحین أطلقوا النار على "
ملیئة بالركاب من الالجئین الفلسطینیین "بوسطة"

) . 105_ص" (ًوقتلوھم جمیعا, في عین الرمانھ
رض زلزل األ,حدث كبیر حصل مساء المجزرة"

قصفت الفصائل الفلسطینیة .. تحت أقدام اللبنانیین
بشكل عشوائي ..منطقة االشرفیة بصواریخ عدة

وممكن جدا أن ) . 107ص" (ًإنتقاما.. غیر متوقع
نجزم بقدرتھا على تجسید محنة الوجود عند 
شخوصھا التي دفعتھم إلى أكثر الزوایا حدة 
ًوھالكا، وھي محنة فلسفیة خالصة أو تخصیصا ھو

قلق اإلنسان إزاء سؤالھ عن جدوى وجوده وسط 
لماذا نأتي إلى الحیاة طالما " انسحاق دائم، 

لماذا یموت الناس ویتركون ). "31_ص" (سنموت
من إختار لي ) . " نفس الصفحة" (أوالدھم
لم یختارا لي ,أمي وأبي یحبوني!..حیاتي؟
أي ) . 51_ص! " (ُترى من إختارھا إذن؟..العذاب

یجد في , لكائن الذي عایش تلك الحقبة بمعنى أن ا
الروایة المرآة التي تعكس انفعاالتھ والطریق المعتم 
لحقیقتھ، والمناسبة التي یجري فیھا اإلشكال على 

ومن ھنا نجد أن ھناك عالقة ). موریاك(حد تعبیر 
شبھ مؤكدة ما بین الروایة والشخصیة، وھذه 

ن العالقة قائمة على حقیقة موضوعیة تخص الف
الروائي في كونھا تتعامل مع الشخصیة من مبدأ 
عدم تقلید وجودھا الحرفي الواقع أو نسخھ وإنما 

إعادة خلقھ وصیاغتھ من جدید، فاإلنسان یجد نفسھ

حياة يف 
منتصف 

املوت
رواية يف دراسة نقدية

حنان رحيمي

منار القيسي 
العراق
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داخل النص أكثر تركیزا في حركتھ، ألن الكاتبة 
استطاعت أن تفرز الزوائد غیر الدالة في حركتھا 

ألساسیة والمؤثرة في الواقع وذلك بنقل المحركات ا
ري،ـــوك البشـــفي السل

في جعلھا ) رحیمي(وتتمظھر ھذه األفكار عند 
أكثر تماسا عند التعبیر عن اإلبداع في الروایة 
والمتمثل بالعالقة القائمة بین الواقع والخیال، والذي 

. یدفع بالقارئ لیتحسس ما ھو كامن في الشخصیة
التي عن طریقھا لقد عبرت الكاتبة عن الكیفیة *  

جعلت األحداث تنمو على الطرف اآلخر غیر 
المتوقع والمستنبط من الرؤیة الخالصة للشخصیة 

رجال دولتنا " , وھو ما صنفناه بمنطقة الضوء 
حین یجلسون على الكراسي الیشاھدون إال أنفسھم 

).107_ص.." (ومصالحھم

كثیرما شغلھا أمر , ربما في أكثر من موقع *  
شخوص روایتھا،وربما ومن وجھة نظري صناعة 

قد نجحت الى حدما لتحقق البراعة التي تنشدھا، أي 
القدرة على رصدھا الواقع وفرز مفرداتھ وبمجموع 
تلك المفردات تشكل لنا معرفتنا باآلخرین، وكذلك 
معرفة أنفسنا عن طریق التزاوج مع الواقع والذي 

اتبة أعادت عقدتھ الروائیة معنا، فال غرابة لو أن الك
مالمح الواقع للقارئ بعد إنتاجھا من جدید على 

نتجمع حول "وفق عالقات جدیدة ونظرات مختزلة 
.. ننتفض..الرادیو

من ) ریف األخوي( ینطلق صوت ...نرھف آذاننا
) . 108_ص.." (بأخبار متالحقة.. إذاعة لبنان

ْوبحثت عن مفاتیح الشخصیات أیضا، ومن ثم 
لحظة فتح أبواب تلك ْدخلت إلى كینونتھا 

ًال سیما وأنھا تواجھ كما ھائال من . الشخصیات ّ
: " األفكار سواء كانت في الواقع أو عند الشخصیة 

ھذا لیس :تقھقرن إلى الخلف, صرخت النسوة 
!.." كیف انقلب ھكذا؟, ھذا وحش,المعلم ولید

َّھذا الكم البد أنھ قاد الكاتبة إلى ) . 146_ص(
أولیة للشخصیة النواةاإلختیار لوضع رسوم 

أو مدخل للدراما أو المأساة التي أحدثتھُ في النص 
لتقدیم نوعا من الصراعات المختلفة ، فالحیاة 

.بمجملھا قدمت للروائیة نقطة االنطالق

ومن الجدیر بالذكر وكما ھو معلوم بأن *  
ّالروائي میال إلى إقامة عالقة مع الشخصیات 

. أكثر حزنا في ھذا المجالالبائسة أو تلك التي ھي 
في ) رحیمي ( ّوثمة تأكید على ما عرجت علیھ 

إختیارھا لوقائع وشخصیات تتوافر أنماط إنسانیة 
ِأمس عاد ماسح األحذیة ", كبیرة منھا أو من بیئتھا

نحن , ُبكتھ تسع أفواه جائعة, ًمقتوال" أبو غانم"
)109_ص" (فلماذا یقتلوننا؟, الھویة لنا

.
ُعلى طرف الحدیقة یرحب .. القبر المنسيُوحده* 

.. والزمن, بال ذاكرة, ولكن القادم .. بالقادم الجدید
لقد وظفت الكاتبة الرمزالصریح) .159_ص" (

ًمرة رمزا : والمعلن بأشكال متعددة 
ًشیئیا ومكانیا مثل األحیاء "ً

.." بیوتھا أكواخ من صفیح..الفقیرة
: "ًومرة حدثا تاریخیا, ) 11_ص(

ّبعد أن مرت بعدد من .. إنتھت الحرب
المؤتمرات العربیة والدولیة وبقرارات 

ومرة أخرى , )155_ص.."(مصیریة
ًثقافیا مثل االستشھاد بالمراسیم المرافقة 
للزواج من أغاني یؤدیھا الناس في تلك 

). 79و78_ص(المناسبات 

ولیس بالمستغرب أن تعالج الخاصیة 
نیة على أنھا المصدر المشترك الزم

للتاریخ والروایة معا، إذ أن كال 
الزمنین تتوسطھما الوظیفة السردیة 

، )والزمن التاریخيزمن الروایة(
فكان الصوت السردي للروایة یكاد 

المساعي العربیة : "یكون شبھ تاریخي
وإعادة األمور إلى ,إلیقاف الحرب

نجحت في االتفاق على وقف , نصابھا
كل بموافقة, ق النارإطال

وإلى درجة ). 111_ص..."(األطراف
ّأنھا تصور األحداث غیر الحقیقیة التي 

:تم سردھا لتكون حقائق من الماضي
ًمكشرا عن , یدخل الى الضحیة" 
یغلق الباب ,بیده زجاجة خمر, أنیابھ
یشعل , ًانتظرتك طویال, ًأھال بك: خلفھ

الخاصة ...سیجارتھ الملغومة
یبتلع جرعة كبیرة من ... ةبالمناسب
تطربھ . یقوم بعملھ بھدوء , الخمر

.. وتوسالتھا, صرخات الضحیة

, وتعذیبھا, ًممعنا في تحقیرھا, فیضحك ویضحك
)154_ص". (حتى الموت

ال یمتلك أحد " ربما تجاھلت المقولة المأثورة , 
، في الوقت الذي یدعو فیھ الزمن "الحقیقة الكاملة

ة روائیة معینة لخدمة المقاصد التاریخي إلى بیئ
بتمثیل الماضي، وبینما التجربة والقرائن تشیر إلى 
أن صوت الوظیفة السردیة ظھر جلیا، وھذا ربما 
یتقاطع مع ما ذھبت إلیھ الكاتبة في مقدمة الروایة 

روایة واقعیة، تحاكي حقبة من زمن ) "9_ص(
.".. َّمؤلم مر بھ لبنان

تذكر الوجداني وتداخل إستندت الكاتبة إلى ال* 
قنواتھ وابتعاده عن التسلسل الزمني والمنطقي في 
عالقة الشخوص بالوضع المقصود لحادثة السرد 
األساسیة، ویعني ذلك ترك عناصر الحبك 
والتشویق المالزمة لتدرج الحادثة وتأزمھا في 
الروایة األصولیة، إذ أن المؤلفة أخذت بخیوط آلیة 

تشویق
إلى مبررات تقنیة آلیة وما تخلقھ أخرى ال تستند 

من مفاجئات حدیثة، بل نبعت من جوھر الحیاة 
الوجدانیة لألشخاص، ووضعیتھم النفسیة 

حلقات ) الحْبك( وتطورھما الجدلي منسلخة عن 
الحدث الرئیسة وتركیبھا الخارجي، واالھتمام 
ِبتواصلھا وتدریجھا، وبذلك لم ترتق المؤلفة 

النموذج المثالي الذي بالشخوص األساسیة إلى 
یشكل ركیزة أساسیة في العمل القصصي، أي أنھا 
لم تعتمد الحبكة التقلیدیة في روایتھا بل الحبكة 
الالخطیة التي تتناول حوادث متنافرة وأحداث 
متباینة للفعل اإلنساني وربطھا معا لكي یتیح لنا 

إذ یتم جذب الحوادث , إمكانیة قراءة منسجمة
توحد في وحدة زمنیة واحدة، وأغلب المتنوعة إلى ال

األحیان كان بناء الحبكة في المكان الذي أصبحت 
فیھ الحوادث الھامة أحداثا عرضیة، وأصبحت 

ینادونھا . " األحداث العرضیة المادة الخام للقصص
ترك , الست سمیحة والكل یرید رضاھا: في الحي

" ًواشترت لھم بیتا من اإلسمنت, أھلھا بیت التنك
وفي موضع آخر من الروایة مشھد ) . 132_ص(

یغذي المضمون باحداث منفصلة والینظر الیھا 
ّبل إنھا في , باعتبارھا أدوات ساندة أو زخرفیة

لمواقف , الواقع تشكل إثراء وعمق سوسیولوجي 
منذ .: " ورثتھا الكاتبة من خلفیتھا اإلجتماعیة

ماكنت , إنھ وحیدي, ورحل, ركب البحر, سنوات
إندفع وراء ...لم یسمعني, ن یسافرأریده أ

..." ًالنعرف عنھ شیئا, منذ ذلك الیوم..أحالمھ
ماتت مریم في . "وأحداث أخرى). 66_ص(

ماتت اختي .. یاابا مریم, وھي تلد, السجن
).135_ص.. " (المسكینة

" ما أبشع اإلنسان حین یطلق الوحش من داخلھ* 
ْكما یبدو واضحا لقد أوجدت ال, )111_ص( كاتبة ً

إذ) انب القارئ ( في الجانب اآلخر من الحوار 
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ّاستطاعت أن تكون عالقة تعاونیة بین النص  ْ
الخطاب المعني بھ اإلنسان : والقارئ باعتباره

رحل الرجل الذي صنع . " وعالقتھ بأخیھ اإلنسان
وجعلني أنسى ,ّرحل من غیر حیاتي. ًمني رجال

بأن وقد یظن القارئ). * *57_ص" (أنني یتیم
الروایة قد إنتھت بمثل ما بدأت بھ من حیث توقف 
الشخصیات األساسیة عن النمو والتطور اإلیجابي 
للتصعید نحو قصدیة مفھوم الروایة إلى درجة ظلت 

/ تراوح عند حدودھا األولى في معالجة الحدث
) ذروة(الموقف في مستھل الروایة، وكأنھم بلغوا 

ستقرارھم تكاملھم النفسي والوجداني وعدم ا
الفكري والعاطفي منذ البدایة، ولم تكن خطوط ھذه 
الروایة إال إلبراز تلك الذروة فقط، ولیس لتفجیر ما 
تنطوي علیھ تلك الشخصیات من طاقات تعبیریة 
لوضع اجتماعي مناقض، إذ ظلت تتحرك في إطار 

).الواقعیة(مفاھیم مدرسة 

ي وعندما ننزلق في العالم التكویني والتركیب*  
للروایة، نجد أنفسنا أمام عوالم متداخلة بحسب أبعاد

وقیاسات أغراض النتاج اإلبداعي المعروض، إذ 
-retro تم أسلوب تكرار الضغطة االرتجاعیة

press لتذكیر القارئ بما سبق من أحداث أي
) الفالش باك flash back), َالح أمام ..تنھد"

الماضي تنكأ التمعت سكین, ذاكرتھُ أفق جدید 
).13_ص.." (ًجرحا بعد آخر

وفي الختام البد من الشھادة بأن الكاتبة قد بلغت *  
ًمستوى رائعا في سیاق التعبیر الجمالي ونجحت في 
تكثیف المشاھد مبتعدة تماما عن االفراط والسھاب 

وتمتعت بشفافیة , الذي یصیب الروایة بالترھل 
رغم من عثورنا التعبیر واقتناص المفردات على ال

على بعض الھنات كقلة إھتمامھا بھمزتي الوصل 
وأیضا بعض الحاالت االعرابیة والتي .. والقطع 

.تكاد التذكر

 ال أجد غضاضة في ھذه
الظروف والمتغیرات في البحث عن 
المستقبل اآلت باللون الرمادي، عبر 

ًلحاضر األكثر نشاطا قراءة واقع ا
بالتطورات والتحوالت السیاسیة 
ِواألمنیة في دولة االحتالل اإلسرائیلي 
أو في السلطة الفلسطینیة وحركة فتح، 
الذي لم یأتي مؤتمرھا السابع بتبدیل 
القادة وبتغییر السیاسات القائمة على 
ِالمزید من االنتفاح على التنسیق األمني 

حتالل ِوتبادل المعلومات مع اال
العنصري بالشكل العنلي أو السري، لم 
تتقدم فتح بخطوة واحدة في معالجة 
ملف جمع وتوحید الحركة، كما 
ِاستطاعت حركة حماس في ظل 
ُالحصار والمواجھة الساخنة 

" أو الباردة األمنیة" العسكریة"
المفتوحة مع الكیان الصھیوني، 
ِبانتخاب قیادة جدیدة تمتلك القدرة على 

لخطاب والتغییر لواقع ملموس ترجمة ا
ًفلسطینیا، وخاصة في قطاع غزة الذي 
ُبات یشكل في ھذه المرحلة مجموعة 
خطوات حقیقیة في قضیة إعادة 
تصویب البوصلة من جدید تجاه 
المشروع الوطني الفلسطیني الغیر 
ِمكبل بقیود منطق قیادات اتفاق أوسلو  ُ

.والسالم المزعوم من قبلھا

دة للحدیث عن حركة فتح، لذلك وعند العو
ِ، وخاصة بعد االنتھاء من عملیة توزیع "المقاطعة"

المھام على أعضاء مركزیة فتح، نجد أن رئیس 
السلطة الفلسطینیة محمود عباس یستمر بوحشیة في 
ِسیاسة االستحواذ وعملیات التصفیة السیاسیة 
ِواالنتقام من قادة ھي األقوى في الحركة، وھذا 

الحرب على أصوات فتحاویة كانت بمثابة إعالن
وما زالت تدعو إلى عودة دمحم دحالن لفتح، وإلى 
معالجة قضیة تداعیات إقصاء محمود عباس 
لألسیر مروان البرغوثي من منصب نائب رئیس 
ِالحركة، وإعفائھ من متابعة استالم مسؤولیات  ُ
داخل فتح، وھذا یأتي في الوقت الذي باتت فیھ 

رغوثي حاضرة في األروقة ِقضیة استبعاد الب
الداخلیة لفتح ما بین مؤید ومعارض، وفي ظل 
ِطرح إمكانیة انشقاق أخر لتیار بواقع سیاسي 
مختلف داخل حركة فتح بقیادة البرغوثي، على 

ًوبناء على ذلك .غرار تیار دحالن اإلصالحي
:نطرح األسئلة المفتوحة على إلغاء القیود

ص حقیقیة تسمح ھل مروان البرغوثي أمام فر_ 1
باإلعالن عن تیار فتحاوي جدید، وال سیما كونھ 

؟؟..محل إجماع فتحاوي وشعبي فلسطیني

ھل ضعف تیار محمود عباس السیاسي _ 2
والوطني قد یساھم في دفع مروان البرغوثي إلتخاذ 

؟؟..ِقرار االستقالة من اللجنة المركزیة لفتح

ًادرا ًھل مروان البرغوثي األكثر حضورا، ق_ 3
على قیادة تیار منأوئ لسیاسة محمود عباس 
المنحازة لمشروع التعایش السلمي مع االحتالل 
واالستیطان الصھیوني في الضفة الغربیة 

؟؟..والقدس

ھل مروان البرغوثي على أبواب مرحلة كسر _ 4
؟؟..العظم مع تیار محمود عباس في حركة فتح

وي الخاص ھل المناخ العام الفلسطیني والفتحا_ 5
ِمؤھل الیوم الستقبال تیار موحد بین البرغوثي  ُ
ودحالن، على قاعدة الخالص الوطني من تیار 
محمود عباس المبني على نظریة التسویة والصفقة 
السیاسیة المقبولة مع إسرائیل في إطار الشرعیة 

؟؟..الدولیة

ُوأخیرا یبدو أن الرئیس محمود عباس لم یدرك  ً
ھناك رغبة شدیدة داخل حتى ھذه اللحظة أن

الشارع الفلسطیني وحركة فتح تدعو إلى وحدة 
الحركة، وإلى التغییر السریع في إدارة الكفاح 
الوطني والصمود الفلسطیني، وإلى ضرورة إجراء 
ِاالنتخابات الرئاسیة والتشریعیة أو إلى تسلیم 
السلطة الفلسطینیة وحركة فتح قبل الرحیل 

الفوري

مروان 
الربغوثي
قضية وطن

منار مهدي
فلسطین
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متوفرة لدى

دار فضاءات، عمان األردن
دار خطاب عمان األردن

األردندار وائل، عمان،
مكتبة سمیر منصور، غزة، فلسطین

موقع جملون
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مجلة أكادیمیة، فكریة، ثقافیة، لبدیلا
سیاسیة، تعنى بابداع الكاتب وحریة النص، 

.عیبالصدر سابقا باسم كانت ت

 المواد المنشورة في مجلة البدیل تعبر
عن رأي كاتبیھا، وال تعبیر بالضرورة عن 

، )والد البلد(وفریق قانون رأي المجلة
.باستثناء الموقعة باسم رئیس التحریر

محاولة لخلق ثقافة بدیلة في زمن بدیلال
العولمة، بادر إلیھا مجموعة من األكادیمیین

والفنانین والكتاب والنشطاء السیاسیین 
.العرب واالوروبیین

غیر تجاریة وغیر ذات نفع مادي، بدیلال
تطوع فریق منتغطي تكالیف إصدارھا 
، وعبر بعض عملھا بوقتھم ومجھودھم

االعالنات لمرسسات إنسانیة وثقافیة 
..وتربویة

مستقلة وال تنطق باسم نظام بدیلمجلة ال
سفارة، وصفحاتھا مفتوحة لكافة أو حزب أو

.التوجھات الفكریة والسیاسیة

 ترتیب المواد یخضع العتبارات فنیة، وال
.عالقة لھا بأھمیة إسم الكاتب

 تفتح صفحاتھا لألقالم الشابة بدیلالمجلة
والمغمورة لنشر إبداعاتھم باللغات العربیة 

.واألجنبیة

ر، مع المراسالت تتم باسم رئیس التحری
، العنوان، البرید ذكر إسم الكاتب بوضوح

.االلكتروني ورقم الھاتف

 كل من ساھم في بدیلالیشكر فریق
، إصدار ھذا العدد من خالل مقاالت

.ورسوماتقصة،قصائددراسات، 
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