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كونوا شركاء ﰲ اﶈاولة
 الكاتب مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب
المقيمين في أوروبا ،أمريكا الشمالية ،والوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال ،ومن ثم البديل ،إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا
للمجلة.
تقصد مجلة الكاتب إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن ،محاولة منها برفده بصوت الجدل
الحيوي ،المفضي إلى السوية الثقافية ،والمحفز إلى مزيد من التﻼحم بين الثقافي – الفكري ،بل وحتى
السياس ي في زمن أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى اﻷخذ بالتي هي أحسن ،ذلك أن أحوال
الثقافات والمثقفين قد تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واﻷحزاب ،وأصبح المثقف أو أشباهه ،والجاهل
المتثاقف في زمن الفايسبوك يشترى ويباع في أسواق نخاسة اﻷنظمة واﻷجهزة والسفارات والغرف السوداء.
إنساننا اللبناني والعربي في اﻷوطان اﻷم ،وفي المهاجر والمنافي ،يجب أن ينهض ،وثقافتنا ينبغي أن تتطور
وتتوطد ،وﻻبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر .فكل إبداع هو كوة حرية ،وكل فعل هو
انعتاق ،وكل تﻼحم فكر إنساني هو زمن آت.
تمر حيوات ،بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز اﻻبداع وتثمر الحرية ،ولمجلة الكاتب فيها سويعة ،لو
عانقت أقﻼمكم واحتضانكم لها ،وﻻ وقت يمر دون بشاراته.
يعمل فريق مجلة الكاتب وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجل:
توثيق الثقافة والفن اﻻنساني اللبناني والعربي ،القديم والموروث ،وتقديمه إلى

المجتمعات الغير عربية بالوسائل اﻻكاديمية ،عبر محاضرات ثقافية ،وترجمة
دراسات عن الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي ،ومن خﻼل تنظيم معارض فنية
وأمسيات موسيقية مع موسيقيين أكاديميين غربيين.
يشجع ويتبنى فريق الكاتب أعمال الكتاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين

والعرب ،أو المتحدرون من أصول عربية ،ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة الكاتب التي
تصدر بعدة لغات ،كما يتم التعريف بتلك اﻷعمال واﻻبداعات للجمهور العربي
والغربي سواء في اﻷوطان اﻷم أو المهاجر.
يؤمن فريق مجلة الكاتب بحرية الفكر والتعبير ،ويعتبرهما ركيزة أساسية

لبناء المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي ،الغير طائفي ،والذي يسوده العدل
والمساواة والقانون.
يعمل فريق الكاتب مع المثقفين والمبدعين التقدميين اﻻوروبيين والعرب في

التبشير بضرورة السﻼم في الشرق بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واﻻقتصادي
مع دولة إسرائيل ،ليس ﻷننا ﻻ نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق ،بل ﻷنه ﻻ يمكن
أن يكون هنالك سﻼم في ظل اﻻستمرار بسياسة اﻻعتقاﻻت الجماعية ،ومصادرة
اﻷراضي ،واﻻعتداءات العسكرية التي ﻻ تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان
والدول العربية المجاورة.
يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة ،وكذلط تكاليف الموقع

اﻻلكتروني عبر نشر بعض اﻻعﻼنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية.
إنما التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق ﻻصدراها ،وتبرعات
الكتاب والمبدعين بانتاجهم الفكري.
يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.

بانتظار أقﻼمكم ودعمكم اﻻبداعي
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طبع من هذا العدد  500نسخة ورقية

 قلة تعرف أن في ليلة  6-5كانون الثاني عيد يسمى دايم دايم أو عيد الغطاس … وتسميه الكنائس المسيحية الدنح
او ذكرى إعتماد يسوع المعلم في نهر اﻷردن.
تسمى هذه الليلة بالدايم دايم ﻷن روايات اﻷقدمين تقول أن في مثل هذه الليلة يزور يسوع ّ
كل اﻷرض التي تنحني
ﻹستقباله حتى بشجرها إﻻ شجرة التين التي سبق أن لعنها.
ّ
تعجن في البيوت عجينة صغيرة دون إضافة الخميرة لها و تعلقنها في الشجر دون
في قرانا المشرقية … كانت اﻷمهات
شجرة التين  ..أمﻼ بإلتماس البركة من المسيح المار عند منتصف الليل … وﻻستعمالها كتبريك للمعجن الذي كان عمود
البيت القروي و رأسماله.
ومن العادات اﻷخرى … أن يفتح القرويون في مثل هذه الليلة كل ما يملكون من خوابي زيت وحبوب … وكل مؤنهم
ﻹلتماس البركة و دوام وجودها في البيت.
ومن المعروف ان اﻷجراس تدق عند منتصف الليل و تقام القداديس اﻹحتفالية أحتفاﻻ بالذي سيمر في هذه الليلة..
سيمر يسوع دون أن يترك أحدا إﻻ ويزروه
سيزور كل منزل … ّ
وكل قلب..
المهم أن يستقبل بالترحاب فيطيل زيارته.
#####
من التهاليل التي كنا نرددها ونحن صغار ..
افتحوا بواب بيوتكن بليلة الغطاس…
رح يمرق الدايم بعد شوي حامل الخير إلكن طول السنة.
يﻼ عالدايم دايم  ..ما يبقا حدا نايم
عجين يفور  ..بﻼ خمير  ..شجر يسجد للدايم..
ّئلي )إقلي( عجينك يا فقير … شد وكتر العزايم..
المي مئدسة بتصير … ع بترفرف الحمايم..
شوفو ﷲ بئلب كبير  ..ضوو شموع كتير كتير..
ﻻ تناموا الليلة بكير … تيبقى الدايم دايم…
كل عيد غطاس وانتو بخير … يا فقرا لبنان وسورية وفلسطين

والعراق.

ٔ
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وطﲏ
عم يوجعﲏ
د .وليم نصار
رئيس التحرير

1طفلة..
تنتظر عودة أبيها الشهيد عند محطة القطار….
تحمل باقة ورد ليلكي…
الطقس مثلج…
تبقى منتظرة إلى ان تتجمد من البرد…
فتلتحق بأبيها الشهيد…
-2زوجة شهيد…
تنتظر مرور طيف زوجها…
كل صباح بارد…
يحن عليها مسؤول كبير…
يساومها على راتب زوجها الشهيد…
تحقق النصر على جسدها…
-3أم…
تقف عند حافة قبر ابنها..
تصرخ برفاقه..
ﻻ تهيلوا عليه التراب…
أرجعوه إلى حضني ﻷرضعه..
فيعود للحياة…
-4مقاتلون…
يزورون صديقهم الجريح في المستشفى…
يدخلون غرفة رفيقهم…
سرير أبيض..
مقاتل مصاب في الرأس فاقد الوعي..
يتلو عليه أصدقاؤه كل بدوره صﻼة الحب..
يصلي اﻷول :فدتك روحي يارفيق العمر..
يصلي الثاني :ﻻ تستسلم  ..واستلق على سريرك كالفارس…
يصلي الثالث :ﻻ تتركنا  ..نحن اﻷحياء اﻷموات…

يصلي الرابع :ﻻ تكن بخيﻼ … إفتح عينيك…
يفتح المقاتل المصاب عينيه…
يبتسم …
تكرج دمعة..
يسلم الروح…
مﻼحظة :كان المقاتل الجريح يرى رفاقه الشهداء..
-5صبية..
تنتظر حبيبها المعتقل…
ترسل له كل ليلة..
على جناح حمامة أغنية..
”الليلة منورها القمر..
ردولي حبيبي..
إن كان حبيبي نايم..
غنولو لحبيبي…
ﻻ تصدقوني … انا مشتاقة..
يﻼ يوعى حبيبي…
قولولو أنا ناطرة..
روح الروح يا حبيبي… ”
وبقيت تنتظر  ..فحبيبها محكوم خمسة مؤبدات إسرائيلية … وغسيل دماغ ثوري
-6أوقفوا حروبكم العبثية…
-7الرب..
لم يسترح في اليوم السابع..
نظر إلى خلقة..
ندم..
بكى..
وانتحر حزنا
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كلﱞ يغني على قدسه
 نفذ دونالد ترمب ما وعد به قاعدته اﻹنتخابية واعترف بالقدس عاصمة
ﻹسرائيل ،وقد أسقط القناع وفضح الموقف اﻷمريكي من القضية الفلسطينية المنحاز
في واقع اﻷمر مئة بالمئة لصالح إسرائيل في الوقت الذي يدعي فيه الحياد نظريا.
وقد احتكرت أمريكا منذ إعﻼن اتفاق أوسلو الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين
وفي نفس الوقت سن الكونغرس اﻷمريكي وباﻹجماع قانون يدعو اﻹدارة اﻷمريكية
إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس .فما قام به ترمب لم يكن سوى "اﻹعتراف
مم يقصد الرئيس اﻷمريكي .فحجة
بالواقع" كما قال ،وﻻ شك أن الواقع أوسع بكثير ﱠ
ترمب لﻺعتراف بالقدس عاصمة ﻹسرائيل هي وجود كل الدوائر الحكومية بما فيها
بيت الرئيس والكنيست في المدينة ،ولكن الواقع ﻻ بد أن يشمل أيضا عنصرين
أساسيين :اﻷول -وهو ،كما ذكرنا ،الدعم اﻷمريكي غير المشروط للموقف
ً
اﻹسرائيلي من القدس وثانيا -وهو ما ﻻ ّ
أهمية ،اﻹعتراف بأن العملية السلمية قد
يقل
وصلت إلى طريق مسدود وأن اﻷفق ـمام الحل على أساس الدولتين قد انسدّ تماما.
الواقع الذي يتكلم به ترمب ﻻ ينحصر في القدس فقط بل يشمل أيضا كيانين
فلسطينيين تشكﻼ بموجب اتفاق أوسلو في غزة ورام ﷲ منقسمين آيديولوجيا،
سياسيا وإقليميا ،إضافة إلى ذلك انتشرت على طول وعرض الضفة الغربية مئات
المستوطنات ُأضيف إليها نصف مليون مستوطن يهودي .هذا الواقع هو أخطر بكثير
من اﻹعتراف بالقدس عاصمة ﻹسرائيل ،إعتراف ناتج عن الواقع الفلسطيني
والعربي الداخلي أكثر من أي سبب اخر .فمنذ  25سنة يقنعنا أنصار فتح ومنظمة
التحرير الفلسطينية أن المفاوضات برعاية أميركا هي الطريق الصحيح ﻹنهاء
اﻹحتﻼل ،أما حماس فقد أصرت على المقاومة المسلحة التي لم تزحزح إسرائيل من
موقفها ،بل بالعكس ،إذ جلبت الدمار للشعب الفلسطيني وعززت اﻹنقسام المدمر
بين السلطتين.
إن قرار ترامب يشكل بﻼ شك تحديا كبيرا جدا فهو يقول وبصوت واضح أنه
ليست هناك على الطاولة صفقة سوى تلك التي ترضي نتنياهو ،وأنها –الصفقة-
تتماشى مع مذهب المسيحيين اﻹنجيلين الذين صوت  %80منهم لترامب ،واستجابةً
لهم قام بهذه الخطوة .ولكن ومن خﻼل متابعة المسرحية السياسية التي تعرض
أمامنا في هذه اﻷيام فﻼ شك أن الفلسطينيين ،العرب والمسلمين عموما ليسوا على
مستوى هذا التحدي الكبير .إن القدس إضافة إلى كونها مدينة اﻷديان السماوية
الثﻼث هي أيضا ورقة سياسية ثمينة يلعب فيها كل طرف كما يروق له ولم يكن
ترامب اﻷول ولن يكون اﻷخير الذي يستخدم القدس كموضوع للعﻼقات العامة في
خدمة أهدافه السياسية.
وقد أصبحت القدس ورقة انتخابية رابحة
استخدمها نتنياهو في حملته اﻹنتخابية اﻷولى
سنة  1996في منافسة شمعون بيريز تحت
شعار" :بيريز سيقسم القدس" وهذا بعد أن
تصدر المظاهرات التحريضية ضد رابين الذي
يعقوب بن إفرات
وجهت إليه تهمة الخيانة بسبب توقيعه على اتفاق
إسرائيل
أوسلو.
وفي نفس السنة بالذات بدأت أول حملة شنتها الحركة اﻹسﻼمية الشمالية تحت
عنوان "اﻷقصى في خطر" إثر اﻹنشقاق الداخلي في الحركة اﻹسﻼمية على خلفية
المشاركة في اﻹنتخابات للكنيست التي اعتبرت من قبل الشيخ رائد صﻼح بدعة .إن
"اﻷقصى في خطر" أصبحت ورقة سياسية خطيرة ليس بهدف تحرير اﻷقصى بل
بهدف السيطرة المطلقة على الحيز العام داخل مناطق .48
ومن ذلك الحين أصبحت القدس "إخوانية" استخدمت من قبل اﻹخوان المسلمين
في مصر في منافسة نظام مبارك ،ومن بعده تحولت إلى ورقة داعية في يد قطر
وقناة الجزيرة التي تستخدمها اليوم لفضح سياسة السعودية وكغطاء لتحالفها الوثيق
مع إدارة ترامب اﻷمريكية ،فقطر تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق
اﻷوسط على أراضيها.
 -6ال ات
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أما السلطان أردوغان ،فهو أيضا إخواني انضم إلى الحافلة في الوقت الذي
يستضيف على أرضه قاعدة "إنجرليك" الجوية ،أباح دم الشعب السوري عندما
تحالف مع بوتين الذي ساوى مدينة حلب في اﻷرض وذبح أهلها.
وأخيرا وليس آخرا ،ونحن بصدد الشعب السوري ،فﻼ بد من ِذكر إيران التي تقيم
احتفالية سنوي حول القدس ،وحسن نصر ﷲ الذي يتوعد بتحرير فلسطين عن
طريق احتﻼل سورية والسيطرة الفعلية على لبنان.
واذا كانت القدس ورقة دعاية في يد ترامب ونتنياهو وخامنئي ونصر ﷲ وهنية
ورائد صﻼح وأردوغان ،فهي تعتبر موضوعا سياسيا خطيرا في وجه أبو مازن
والسلطة الفلسطينية .فما قام به ترامب قد اختصر المسافات ،إذ أن صفقة القرن
ُأزيلت عن الطاولة ولم تبق أي صفقة ُ َ
تذكر سوى ما يطرحه نتنياهو -حكم ذاتي
فلسطيني موسع .وإذا كان أبو مازن قد قام بمناوراته السياسية مثل التوجه إلى اﻷمم
المتحدة تارة والتهديد بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في ﻻهاي تارة أخرى ،أو
تنظيم مؤتمر دولي حول فلسطين تحت الرعاية الفرنسية ،فاليوم لم يبق الكثير من
هامش المناورة.
أذا أراد أبو مازن أن يقاطع إدارة ترامب مثل ما توعد به فعليه أن يتنازل عن
 500مليون دوﻻر من المساعدات اﻷمريكية ،وإذا أراد أن ينقض اﻹتفاق مع
مم سيبقيه مع ميزانية ضئيلة
إسرائيل عليه أن يتنازل عن  500مليون دوﻻر إضافية ِ ﱠ
جدا وفي خطر انهيار مالي.
أما إذا أراد أن يوقف التنسيق اﻷمني مع اﻹحتﻼل فعليه أن يواجه الخطر من قبل
حماس التي تريد أن تنقل تجربة غزة إلى الضفة الغربية ،وإذا أراد أن يعتمد على
السعودية أو مصر فعليه أن يقبل بمحمد دحﻼن وريثا له .إن انعقاد المجلس
المركزي والدعوة المتكررة لحماس أن تضم صوتها بعد أن رفض أبو مازن رفع
الحصار عليها ﻻ تشكل سوى خطوات اعتيادية بعيدة جدا عن أية خطوة استراتيجية
استجابةً للواقع الجديد.
ليس مصير القدس على المحك بل مصير السلطة الفلسطينية ،ليس في إعﻼن
ً
ترامب شيئا ً
كفيﻼ بتغيير واقع المدينة ،فغربها سيبقى يهوديا وشرقها سيبقى عربيا
فلسطينيا بحكم الواقع الحالي والتاريخي .يبقى السؤال هو هو -:ما هو مصير السلطة
في حال انسداد اﻷفق ﻹنشاء دولة مستقلة؟ إن مجرد وجود السلطة الفلسطينية يعني
إحياء فكرة الدولتين بعد أن اغتيلت من قبل نتنياهو وقام ترامب بدفنها نهائيا وهو
يعترف "بالواقع" كما يدعي .في الواقع تحولت السلطة الفلسطينية إلى مقاول رئيسي
لﻼحتﻼل الذي تحرر من كل الواجبات تجاه المواطن الفلسطيني ،وتمنح للمحتل
حرية اﻹستيطان والتنكيل بالمواطنين تحت سقف اتفاق أوسلو والتنسيق اﻷمني.
إن الخطوة الوحيدة التي تستجيب لـ"الواقع" الحالي هي حل السلطة الفلسطينية
بعد مرور  25سنة على إنشائها واتضاح عدم فائدتها للشعب الفلسطيني بشيء بل
أفادت  -على النقيض  -اليمين اﻹسرائيلي والمستوطنين .إن اﻷغلبية الساحقة من
الفلسطينيين فقدوا كل ثقة في السلطة الفلسطينية بسبب ممارساتها اﻷمنية،
اﻹقتصادية واﻹجتماعية .أما داخل إسرائيل نفسها فلم يبق تيار سياسي نافذ يدعم
فكرة الدولتين بسبب "الواقع" اﻹستيطاني الذي فرض نفسه على المشهد السياسي.
اليمين اﻹسرائيلي يعتمد على رغبة فتح وحماس بالتمسك بالسلطة بكل ثمن،
اﻹمتيازات المادية التي تحظى بها أقوى من ضميرهما وواجبهما تجاه شعبهما
ورغم ذلك فمصير السلطة محتوم .رب ضر النافعة ،فإذا كان قرار ترامب ﻻ يغير
كثيرا فهو يضع في وجه كل فلسطيني الحقيقة العارية ،لم يبق أمامنا سوى حل واحد
وحيد وهو حل الدولة الواحدة .هذا هو "الواقع" بعد  50سنة من اﻹحتﻼل و 25سنة
على مرور أوسلو ،وﻻ بد أن يتحول من واقع احتﻼل إلى واقع ديمقراطي يجمع
اﻹسرائيليين والفلسطينيين ضمن دولة واحدة للجميع

مقدمة  :كتب د رضا عامر تعليقا على مقال اﻷمس ) والشعراء يتبعهم

الغاوون (  ،يقول فيه ) :اسمح لي اخي الدكتور ان اعيد نشر تعليق لى كنت قد كتبته
في السبت  30ابريل  2016ونصه اﻻتى  :شعراء اليوم  :أعتقد أن أكثر من ينطبق
عليه الوصف القرانى للشعراء فى عصرنا الحالى هم اﻻعﻼميون  ..فهم فى كل واد
يهيمون وعلى كل الموائد يأكلون وأنهم يقولون ما ﻻ يفعلون وبذلك يتبعهم الغاوون
 ..ومن المعروف أن الشعر والشعراء قديما كانوا يشكلون اﻻعﻼم فى العصر
الحديث فهم من كانوا يتناقلون أخبار الحروب واﻷحداث العامة كما أنهم كانوا
يشكلون الرأى العام من خﻼل المدح والذم  .الفرق اﻷساسى أن شعراء الماضى
كانوا أكثر بﻼغة  .( .تعليق رائع  .وأرد عليه بهذا المقال الذى يعطى لمحة سريعة
عن الشعر والشعراء .

أوﻻ  :الشعر والشعراء ﰱ ﶈة تارﳜية
فى العصر الجاهلى :
 1ـ كان الشعر ميدان التفاخر بين القبائل فى مناسبات إجتماعاتهم ومنها سوق
عكاظ  ،وكان مدار التسلية  ،وتنوعت أغراضه من فخر ومدح وهجاء وغزل
بالنساء .وكانت العادة أن تبدأ القصيدة بالغزل والبكاء على أطﻼل تركتها المحبوبة .
وكانت الرواية الشفهية هى السائدة  ،وبها كان حفظ أشهر القصائد فى الجاهلية
خصوصا المعلقات العشر  ،وأشهر اﻷقوال فى تسميتها بالمعلقات أنه كان يتم
تعليقها فى الكعبة  .وشعراء المعلقات هم أمرؤ القيس وطرفة ابن العبد والحارث بن
حلزة وزهير بن أبى سلمى وعمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد ولبيد بن ربيعة
واﻷعشى وعبيد بن اﻷبرص والنابغة الذبيانى .
 2ـ وقد بدأ جمع الشعر الجاهلى وتدوينه فى العصر العباسى حيث إهتم به
الخلفاء العباسيون اﻷوائل نوعا من التسلية فى مجالسهم  .وبينما تكاثر الشعراء على
أبواب الخلفاء فقد كان ُ ّ
حماد
حفاظ الشعر الجاهلى قليلين  ،وأشهر من قام بجمعه ّ
الراوية  ،وقد أتهم باﻻنتحال  ،وإعترف أمام المأمون أنه أضاف واخترع قصائد
حماد الراوية .
حماد الشاعر بدﻻ من ّ
كثيرة  ،فأطلق عليه ّ
 3ـ وهذا أحد أسباب الشك والخلط فى الشعر الجاهلى  ،يضاف اليه أن بداية علم
النحو كانت تعتمد على تجميع الشعر الجاهلى وألفاظ العرب من اﻷعراب فى أعماق
الصحراء والذين لم يتأثر لسانهم بمخالطة ) اﻷعاجم ( ولم يعرفوا اللحن ،ثم
إستخﻼص قواعد علم النحو منها  .ودبت منافسة بين أشهر مدرستين فى علم النحو
) البصرة والكوفة (  ،وتبارزتا بالشواهد الشعرية  ،مما يعزز القول بأنهم صنعوا
شواهد نسبوها للشعر الجاهلى وليست منه  ،وبدا من هذا الشعر تأثره بالعصر
العباسى .ولعل هذا ما جعل د طه حسين يشكك فى الشعر الجاهلى .

ﶈة
عن توظيف
الشعر
والشعراء
وكان الشعر من وسائل اﻷمويين  ،فحرضت الشعراء على التهاجى فخرا لنشر
التعصب القبلى  ،كما أغدقت اﻷموال على من يتقرب لهم بالمدح .
واشتهر فى العصر اﻷموى ثﻼثة شغلوا الناس بالهجاء فيما بينهم أو ) النقائض (
وإشتهر بهم سوق المربد بالبصرة  ،وهم الفرزدق ت  114هجرية وجرير الخطفى
ت ، 110و اﻷخطل التغلبى ) المسيحى ( ت  ، 92والذى كان يدخل على الخلفاء
والصليب على صدره  ،فلم يعرف اﻷمويون التعصب الدينى  ،كانوا متعصبين
ممن أسلم من غير العرب .
للعرب ضد غير العرب حتى كانوا يأخذون الجزية ّ
 2ـ كان الفرزدق يميل ﻷهل البيت مع وﻻئه لﻸمويين وأخذه عطاياهم  ،وعلى
العكس كان الكميت بن زيد الذى أخلص لبنى هاشم وهاجم بنى أمية  ،وإشتهر
بقصائده الهاشميات  ،وقد قتله الوالى اﻷموى فى العراق يوسف بن عمر عام . 126
الغريب أن الكميت الشاعر الشيعى كان صديقا للطرماح بن حكيم شاعر الخوارج ـ
هذا على ما بين الشيعة والخوارج من تناقض فكرى ودينى  .وقد سئل الكميت عن
هذه الصداقة الغريبة وعن الذى يجمعهما فقال  ) :إجتمعنا على ُبغض العامة .( .
الطرماح شاعر قحطانى من قبيلة ) طىء ( وإشتهر بهجائه المقذع خصوصا لقبيلة
بنى تميم التى خدم معظمها اﻷمويين  .وفى صف المعارضة أيضا ظهر اﻷحوص
الذى نفاه الخليفة الوليد بن عبد الملك الى جزيرة دهلك فى جنوب البحر اﻷحمر ،
وقد مات عام  . 105ثم الشاعر أعشى همدان الذى شارك فى الثورة على الحجاج
مع ﷴ بن اﻷشعث  ،ووقع فى اﻷسر بعد هزيمة الثوار فى معركة دير الجماجم ،
وكان من بين آﻻف اﻷسرى الذى قتلهم الحجاج عام . 83

فى الدولة اﻷموية :
 1ـ القرآن الكريم أبهر العرب وأذهلهم  ،فليس بالشعر وليس بالنثر  ،وترسب فى
عقولهم إعجازه فى الفصاحة فقط  .والهزة التى أحدثها اﻻسﻼم فى الجزيرة العربية
أنست العرب ما تعوده من اﻻهتمام الزائد بالشعر واستمر هذا بإنشغال العرب
بالفتوحات ثم بالفتنة الكبرى .
 2ـ وعادت للشعر دولته فى الدولة اﻷموية التى أعادت الثقافة العربية ) الجاهلية
( بتعصبها للعرب  ،وكان جيشها من القبائل العربية كما كان معظم الثائرين عليها
من القبائل العربية  ،وقد قام الخلفاء اﻷقوياء بالتوازن بين القبائل العربية التى تنتمى
الى قحطان ) اليمنية ( والقبائل المنتمية الى عرب الشمال  ،وأهمهم قبائل قيس
حرصت على أن تجعل الفريقين يتنافسان فى خدمة الدولة ّ ،
وأﻻ يتحدا ضدها .

 3ـ خارجا عن التوظيف السياسى للشعر
والشعراء إشتهر وقتها الشعر العذرى لجميل
بثية ومجنون ليلى ) قيس بن الملوح ( و ) كثير
عزة ( وتخصص بعضهم فى الغزل المفضوح و
) التشبيب ( بالنساء  ،وإشتهر منهم من قريش
الشاعر عمر بن أبى ربيعة ت  93والشاعر
العرجى حفيد عثمان بن عفان  ،وإشتهرت
سكينة بنت الحسين بعقد مجالس للشعراء فى
بيتها .

أﲪد صبحي منصور

 4ـ فى إزدهار الشعر أتيح الشهرة ل ) نصيب
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مصر

بن رباح ( ت  108وكان عبدا لعبد العزيز بن مروان والى مصر  ،ثم إشتهر
بمدحه لسيده عبد العزيز .
فى العصر العباسى :
 1ـ فى صدر العصر العباسى كان الشعر من وسائل التسلية  ،وتنافس الشعراء
على ابواب الخلفاء والوﻻة طلبا للجوائز  ،وأتيحت لهم الشهرة مع التدوين  .ونبغ
منهم أبن أبى حفصة وكان متعصبا للعباسيين ودفع حيلته ثمنا لذلك إذ إغتاله خصم
للعباسيين عام  ، 182ومنهم أبو العتاهية ت  ، 213ومدح المهدى والهادى والرشيد
 ،وبشار بن برد الذى عاش العصر اﻷموى وأدرك العصر العباسى  ،وهجا الخليفة
المهدى فقتله ضربا بالسياط عام  ، 168وأبو نواس الذى إختص بالخليفة اﻷمين
ومات عام  ، 145وأبو تمام ت  231والبحترى ت . 284
 2ـ بدأ تغير اﻷمر فى العصر العباسى الثانى من عهد الخليفة المتوكل ) : 232
 ( 247الذى بدأ فيه نفوذ الحنبلة السنيين المتعصبين مع نفوذ القواد اﻷتراك الذين
كانوا يتحكمون فى الخلفاء يعزلونهم ويقتلونهم .
لم يعد الخليفة مصدر السلطة بل اﻷتراك  ،وإجتاحت الشارع العباسى لوثة سماع
الحديث وتدوينه وإنخرط فى هذا الرعاع من الناس  .ولكن حدثت صحوة فى دولة
الحمدانيين فى الموصل وحلب وجنوب اﻷناضول  ،وإشتهر فيها المتنبى ت ، 354
وأبو فراس الحمدانى . 357
فى العصر المملوكى
ّ
وحل أولياء التصوف والفقهاء ـ الذين
 1ـ واصل الشعر تدهوره بنجاح ساحق
يدينون بالتصوف السنى ـ محل الشعراء  ،وانتشر شعر التصوف برموزه وبالحلول
واﻻتحاد وما يزعمونه بشعر العشق اﻻلهى ونبغ فيه عمر بن الفارض وغيره .
واستولى المغول على بغداد فأصبحت القاهرة المملوكية مركز الثقافة والسياسة .
وﻻ ننتظر من المماليك أن يهيموا بالشعر  ،لذا إزداد تدهورا  ،وصار من سماته
ضعف المعانى وسذاجتها وـ أحيانا ـ غموضها  ،وأن يقع المعنى المراد تحت أثقال
من التكلف والمحسنات البديعية التى أصبحت مقصودة لذاتها  .وهناك نماذج كثيرة
لهذا فى موسوعة خليل بن أيبك الصفدى التاريخية ) الوافى بالوفيات ( هذا مع
انتشار ُ
الفحش اللفظى إنعكاسا للتردى اﻷخﻼقى الذى عاشه العصر المملوكى بتأثير
التصوف .
 2ـ ونجا من هذا الشاعر صفى الدين الحلى ت  ، 752وهو صاحب قصيدة
)قالت ( التى شدا بها ﷴ عبد الوهاب  ،وفيها روعة البﻼغة فى المقابلة والتورية .
وقد عمل صفى الدين الحلى بالتجارة إذ لم يعد الشعر مصدرا للرزق .
 3ـ وانتشرت مأساة أن يلجأ الموهوبون من الشعراء الى اﻻرتزاق بأى وظيفة ،
بل إن منهم من إحترف الجزارة وهو الشاعر المشهور فى عصره جمال الدين أبو
الحسين الجزار ابن مدينة الفسطاط المتوفى عام  ، 672وقد كان مثقفا إﻻ إن هذا لم
يكن كافيا ﻷن يعيش بما يليق فإمتهن مهنة أسرته وهى الجزارة  ،واشتهر بلقب
عمن سأله لماذا
)الجزار (  .وهو يمثل خفة الدم المصرية  ،ومن شعره المشهور ّ
يعمل بالقصابة ) الجزارة ( :
ﻻ تلمني يا سيدي شرف الدين إذا ما رأيتني قصابا
كيف ﻻ أشكر الجزارة ما عشت وأهجر اﻵدابا
وبها صارت الكﻼب ترجوني وبالشعر كنت أرجو الكﻼب
 4ـ وبرز شعراء أميون يقولون الشعر الشعبى  ،وبعضهم كان يقول شعرا
بالفصحى مثل الشاعر ابراهيم المعمار ت  ، 749وكان ظريفا فى شعره  ،وله
لمحات رائعة مثل قوله :
 -8ال ات
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قد بلينا بأمير  ...ظلم الناس وسبح
فهو كالجزار فينا  ...يذكر ﷲ ويذبح
 5ـ إزدادت محنة الشعر فى العصر العثمانى مع شيوع الجهل وسيطرة الجمود ،
فشاعت العامية حتى فى الرسائل الديوانية وفى المؤلفات  ،وانعكس هذا على الشعر
 ،فبرز الشعر العامى  ،والتفت اليه علماء العصر يشرحونه  ،ومنه كتاب )هز
القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف( وقد شرحه الشيخ يوسف ﷴ خضر
الشربيني  .ومع عاميته وسذاجته فهو وثيقة هامة لحال الريف المصرى فى العصر
العثمانى.
الشعر فى العصر الحديث :
 1ـ بدأت النهضة عسكرية تعليمية فى مصر فى عهد ﷴ على  ،ثم أعطت
ثمارها الثقافية والحضارية فى عهد الخديوى اسماعيل  ،وبدأ على هامشها عصر
للتنوير والليبرالية ــ نتحسر عليها اﻵن  .وفى هذه التربة صحا الشعر ّ
وتألق متخلصا
من أثقال العصر العثمانى  .فى الثلث اﻷول من القرن العشرين ظهر أحمد شوقى
وحافظ ابراهيم وأحمد محرم  ،وآخرون فى لبنان  ،مع شعراء المهجر .
 2ـ وإنشغل الشعراء بهموم الوطن فى صراعه مع المستعمر  ،وبعضهم جمع
بين الشعر والنثر مثل المنفلوطى والعقاد ومصطفى الرافعى  ،وإستفادوا بانتشار
المطابع والصحف والمجﻼت  ،وبدا فى ُ
اﻷفق أن دولة الشعر آتية .
ولكن هذا لم ُ
يطل  .فالشعر إستفاد من الطباعة ولكن ما لبث أن تأثر بأجهزة الراديو
ثم التليفزيون  .صحيح أنها أوصلت بعض الشعراء الى اﻵفاق  ،ولكن هذا من خﻼل
سيطرة الدولة ثم من خﻼل مصاحبة الشعر ) الفصيح والعامى ( لﻸغانى والدراما
السينمائية والتيلفزيونة  .وساعد على تغييب الشعر تهاوى مستوى الشعراء  .لم
يوجد منهم من هو على مستوى شوقى وحافظ  .قليلون منهم من يستحق اﻻشادة ،
مثل كامل الشناوى ونزار قبانى و على محمود طه و محمود حسن اسماعيل
وابراهيم ناجى ..وأولئك أسست شهرتهم غناء كبار المطربين والمطربات لهم ﻷن
الشعر مع أفول دولته أصبح يتكىء على الغناء والفن والدراما  .عدا هذه ّ
القلة دخل
الحر ورقة التوت
ميدان الشعر من ﻻ موهبة لديهم  ،وقد وجدوا فيما يسمى بالشعر ُ ّ
التى تستر إنعدام الموهبة لديهم  .هذا بينما إزدهر الشعر الشعبى المصرى  ،بدأ به
عبد ﷲ النديم ت  1896م ،وإزدهر بأحمد رامى وبيرم التونسى  ..ثم سار على نفس
العبقرية صﻼح جاهين وحسين السيد وسيد حجاب ومرسى جميل عزيز وفتحى
قورة وآخرون ..
أخيرا :
كان الشعر يقوم بدور وزير اﻻعرم لقبيلته فى العصر الجاهلى  ،ثم اصبح
الشعراء وزاةإعﻼم للخلفاء بينما كانت للمعارضة رموزها اﻻعﻼمية  .وخمد هذا
حين لم يعد السلطان معتمدا على رجال كهنوته فى تبرير ظلمه باﻷحاديث والفتاوى
 .وصحا الشعر فى عصر الليبرالية  ،ثم ما لبث أن قضى عليه المستبد الشرقى ،
الذى ﻻ يقرأ وﻻ يكتب  ،ولكن لديه رجال اﻻعﻼم ورجال الدين ورجال اﻷعمال ..
ومع هذا فهو ﻻيقنع وﻻ يخجل 

التقديس غير المعلن للشعب ،ودأبوا على
 (1 اعتاد الحكام والنخب واﻷحزاب
َ
وعاهاته حتى أصبح
أمراضه
تملق ومغازلة الشعب وتحاشي أعطابه ومجاراة
ِ
ِ
ﱡ
مرده ﻷن الشعب هو وقود
الشعب اﻷكثر تقديسا ونزاهة وطهارة ،هذا التغاضي
الحروب التي يشعلها الحكام لصرف اهتمامهم عن القضايا الداخلية ،وﻷن الشعب
اﻻحتكام إليه في ضمان أية
هو الذي يذهب لصناديق اﻻقتراع ،وهو الذي ٌيفترض
ٌ
دينية،الجميع يتواطأ على تنزيه الشعب وتبجيله
شرعية سياسية أو انتخابية أو
ُ
،ومنجم القيم النبيلة واﻷصيلة ،والكل يدعي
،وصانع التاريخ
واعتباره اﻷكثر ثورية
َ
َ
تمثيل الشعب  :قائد الشعب وزعيم الشعب وحبيب الشعب وفنان الشعب وابن الشعب
وممثل الشعب رغما على أنف الشعب ،الشعب إذن هو الحمار الذي يجب أن يركبه
الجميع للوصول إلى هدفه.
 (2أليس شعبا ً ذلك الذي انتخب هتلر النازي وموسوليني الفاشي ؟ أليس القواد
ً
شعبا؟ أليس شعبا ً من يبيع
والباشوات والشيوخ والمقدمين والعريفات والعمﻼء
صوته اﻻنتخابي ب 200درهم؟ أليس الذين يخرجون حاملين الهراوات والسﻼسل
والسيوف في وجه المحتجين سلميا مثلما حصل في مسيرات حركة  20فبراير
َ
وجدته في
وتخرب كلما
تكسر
شعبا ً ؟ أليس شعبا ً تلك الجماهير الرياضية التي ِ ّ
ّ
طريقها سواء كان الفريق الذي تدعمه منتصرا أو منهزما؟ أليس شعبا تلك الجموع
وتقبل عجﻼت سيارة ألمانية فارهة يركبها حمزة شيخ
الغفيرة التي تتمسح وتتبرك ِّ
ّ
ويغنون بشكل هستيري طلع البدر علينا ؟ أو ليس شعبا تلك
الزاوية البودشيشية
الجحافل التي غسل دماغها العريفي والحويني والعرعوري والقرضاوي والجوﻻني
والبغدادي وبعثوها لﻼنفجار في سوريا وليبيا والعراق ؟ أوليس شعبا أولئك الذي
يضطهدون المرأة في الفضاء لمجرد أنها ﻻ تدفن جسدها في لباس غير "إسﻼمي" ؟
أليس الذي يمارسون قضاء الشارع باقتحام البيوت أو الوشاية والوقيعة بدعوى أن
ُ
ُ َ َ
بيوتهم أكلة رمضان أو يمارسون الزنا ؟ قد نسترسل في
المنتهكة حرمات
استحضار مئات اﻷمثلة التي يمارسها الشعب حتى نتساءل ماذا تبقى الشعب ؟
 (3الشعب كتلة ُهﻼمية غير متجانسة ،ربما فعل خيرا ً
الكثير من الماركسيين
ُ
قوة العمل والمنتجون للثروة -ولم
أنهم راهنوا في عملية التغيير على العمال – ِ
مالكو ّ
المفتقر للوحدة الفكرية على أرضية وحدته ضمن عﻼقات
يراهنوا على الشعب
ِ
اﻹنتاج ،وربما إن أكبر أعداء الشعب ليس فقط الذين يستغلونه ،والذين فصلوه عن
وسائل اﻹنتاج ،والذين أغرقوه في الجهل واﻻستيﻼب والخرافة بل وكذلك الذين
أعطابه وأمراضه وتقاليده البالية والمتكلسة ،الذين يبرئون ساحة
يتﻼفون انتقاد
ِ
الشعب من كل نقد أو تشريح مخافة من تحويل أصواتهم لجهة أخرى ،أو استقطابهم
من طرف الجهة التي تجيد تملقهم ومسايرة عاداتهم حتى ولو كانت هذه العادات أو
مضرة بهم وبالمجتمع كله .
التقاليد ُ ّ
وعاهاته
أمراضه
وشرعيته
ونضاليته
الشعب
 (4غالبا ما ينسب دُعاة طهارة
ِ
ِ
ِّ
ِ
َ
للنظام السياسي واعتبارها مجرد اندساس وطابور واختراق وينسى هؤﻻء الدعاة أن
القول بأن النظام القائم هو من ألصق ﱠ
كل هذه اﻷمراض بالشعب يسقطون في نظرية
قصور الشعب وعدم نضجه وعدم أهليته  ،القصور وعدم النضج هي الذريعة التي
يستعملها كذلك الحكام في مصادرة الديمقراطية وحق تقرير مصيره بنفسه واختيار
منطق جرعة جرعة بدعوى أن الشعب قاصر وغير ناضج ليتمتع بالديمقراطية
في كليتها أو دفعة واحدة ،تناقض دعاة طهارة الشعب وشرعيته دائما ما يلوحون
بأن الشعب ناضج ومستعد ليقرر مصيره السياسي واﻻقتصادي واﻻجتماعي دون
حاجة لﻸبوية أو التدرج الديمقراطي .
 (5اﻹقرار بأن اﻷمراض التي تنهش الشعب هي ﱠ
مسلطة عليه من طرف النظام
تقود حتما إلى أنه شعب قاصر وغير ناضج ،أي مجرد مفعول به وبالتالي غير
مؤهل ﻹرساء مشروع التغيير ،أما اﻹقرار بأن هذه اﻷمراض هي لصيقة بالشعب
وينتجها ويتحمل مسؤوليتها
وأن الشعب يتعايش ويتواطأ ويتساكن مع هذه اﻷمراض ُ
ِّ
ويحتم عليهم أﻻ يكونوا رحماء مع هذا الشعب كذلك
يسائل اﻷحزاب والنخب
وضرورة انتقاد كل أمراضه دون خوف من هروب هذا الشعب في المواسم

هل الشعب دائما
على حق ؟
السياسية واﻻنتخابية.
المغرض الذي تمارسه اﻷحزاب والنخب يقودنا إلى جدلية َمن
 (6هذا التواطؤ ُ
الشعب هو الذي صنع الطاغية ؟
صنع َمن ؟ هل الطاغية هو الذي صنع الشعب ؟ أم
ُ
َ
هل فرعون الذي صنع الشعب أم الشعب الذي صنع فرعون؟ يرى "غوستاف
لوبون" في كتابه "سيكولوجية الجماهير" "أنها أي الجماهير تحترم القوة وﻻ تميل
إلى احترام الطيبة التي تعتبرها ً
ُ
عواطفها متجهة
شكﻼ من أشكال الضعف وما كانت
أبدًا نحو الزعماء الرحماء والطيبي القلب ،وإنما نحو المستبدين الذين سيطروا عليها
بقوة وبأس ،وهي ﻻ تقيم تلك ﱡ
النصب التذكارية العالية إﻻ لهم ،وإذا كانت تدعس
قوته ودخل بالتالي في خانة الضعفاء
بأقدامها
الديكتاتور المخلوع فذلك ﻷنه قد فقد ّ
َ
َ
وألفته ﻻ تحني
المحتقرين وغير المهابين" ،أي أن الجماهير التي استبطنت اﻻستبداد ِ
رأسها إﻻ لﻸقوياء ذوي السطوة والقوة وتحتقر الضعفاء الذين يتوسلون المطالب
مما يفسر البطش الذي تعرضت كل الشعوب العربية التى خرجت تصدح بشعارات
الكرامة والحرية من طرف فئات شعبية بئيسة ذات وعي زائف ،فئات انزعجت
عميقا من أن ُتخرجها تلك المطالب والشعارات من قوقعة اﻻستبداد واﻹذعان
والبؤس الذي ألفت العيش فيه ،هذه الجموع التي تشكل ما يمكن تسميته بالثورة
المضادة ليست كلها خرجت بإيعاز من اﻷنظمة اﻻستبدادية ،بل هناك ما يعرف
بالعبودية الطوعية لدى فئات تخاف الحرية وﻻ تستطيع العيش بدون سيد تعتقد أنه
يحميها ،ولها استعداد هائل لتوريث العبودية ﻷبنائها وبناتها وذريتها ،هذه الفئة ﻻ
تعوزها كما يقول المفكر الفرنسي "إيتيان دي ﻻبويسي" في كتابه "مقالة العبودية
الطوعية" اﻷعذار ﻹدامة اﻻستبداد والعيش في كنفه .
 (7القول باﻻستعداد لﻼستعباد الطوعي ،والقول بأن قصةَ كل استعمار سبقتها
قابل لﻼستعمار كما يقول "مالك بن نبي"  ،وأن مبعث اﻻستبداد هو
قصةُ شعب ِ ٍ
المحررين ُقتلوا
اﻷمة كما قال "عبدالرحمن الكواكبي" ،والقول أن العديد من ُ ِ ّ
غفلة ّ
على يد الذين أرادوا تحريرهم ،وأن الناس على دين ملوكهم كما يقول "ابن خلدون"
وقدر ،وﻻ يعني أن الشعوب
،كل هذا ﻻ يعني أن اﻻستبداد والطغيان قضاء َ َ
استسلمت لسطوة حكامها وتوقفت عن بطوﻻتها وتضحياتها الجسام من أجل مجتمع
أكثر إنسانية وأكثر عدالة ،تبقى هذه الفئة قليلةً من الشعب أو ليست كل الثورات
اﻹنسانية والدينية كانت ورائها فئة قليلة من الشعب ؟،يعني أن عامة الشعب هي
كذلك منخرطة في منظومة الفساد والرشوة والكيد والتزوير وكافة أمراض المجتمع
،يعني كذلك أن هؤﻻء المفكرين والمثقفين الذين انتقدوا شعوبهم الغارق في اﻻستعباد
والتأليه وطقوس الشعوذة والخرافة ،كانوا يمجدون الحرية ،وفي المقابل ينتقدون
شعوبهم للسمو بها لقيم الكرامة والمساواة والحرية ،الحرية -التي اعتبرها الذين
َ
َأعملوا ِمشرط التشريح في أمراض شعوبهم -هي الحياة بل أسمى من الحياة نفسها .
قصة الشعوب هل هي دائما على حق قد
ُ ِّ
تلخصها هذه الحكاية ِل"نابليون بونابرت" قائﻼ
في إحدى مجالس الدولة الفرنسي " :لم أستطع
ُ
تظاهرت بأني
إنهاء حرب الفاندي إﻻ بعد أن
كاثوليكي حقيقي ،ولم أستطع اﻻستقرار في
ُ
تظاهرت بأني مسلم تقي،
مصر إﻻ بعد أن
ُ
بابوي متطرف استطعت
وعندما
تظاهرت بأني َ َ
أن أكسب ثقة الكهنة في إيطاليا ،ولو أنه أتيح لي
شعبا من اليهود ﻷعدت من جديد بناء
أن أحكم
ً
معبد سليمان" 

اﳍيموت عبدالسﻼم
المغرب
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بريطانيا اﻻستعمارية:
تدمﲑ الكيانية الفلسطينة
لصاﱀ الصهيونية
 تحكمت في فلسطين ومصيرها في حقبة اﻻستعمار العسكري البريطاني التي
بدأت سنة  1917ثﻼثة سياقات دولية ثقيلة الوطأة والتأثير على الواقع الفلسطيني
وقلصت هوامش الحركة إلى الحد اﻷدنى .السياق اﻻول هو سياق التوافق الدولي
عبر صك اﻹنتداب الذي اصدرته "عصبة اﻷمم" في تموز  1922والذي اعتبر ان
مسؤولية بريطاينا في فلسطين تتمثل في تسهيل إقامة وطن دولي لليهود )نسخا ً عن
تصريح بلفور سيء الصيت عام  .(1917وهذا معناه ان الدول الكبرى أنذاك،
وأهمها المنتصرة في الحرب العالمية اﻻولى :بريطانيا ،الوﻻيات المتحدة ،فرنسا،
روسيا ،تقف بقوة خلف المشروع الصهيوني.
المتصل باﻷول عضويا ً هو تصدي بريطانيا "بإخﻼص" لتنفيذ
السياق الثاني ُ
المحددين
تصريح بلفور واﻹعﻼن عﻼنية ان تنفيذ التصريح هو السياسة والهدف ُ
لغايات اﻹنتداب البريطاني في فلسطين بحسب صك اﻻنتداب المذكور .أي ان
الوظيفة المناطة في بريطانيا كدولة منتدبة على فلسطين هي تسهيل اقامة وطن
قومي لليهود فيها.
والسياق الثالث اقليمي ويتمثل في الهشاشة العربية التي رافقت حقبة اﻻحتﻼل
البريطاني لفلسطين ،حيث كانت اغلب البلدان العربية خاضعة إما لﻺستعمار
البريطاني نفسه او الفرنسي ،والمستقلة او شبه المستقلة منها كانت ضعيفة بنيويا
وتواجه تحديات البناء واﻻستقﻼل .ولم تتوقف هشاشة الوضع العربي عند درجة
عدم تقديم اي اسناد حقيقي للفلسطينيين ،بل تجاوزته إلى ما هو ابعد إذ تم توظيفها
والتﻼعب بها ضد الكيانية الفلسطينية وخاصة مع الحكم الهاشمي الناشيء في شرق
اﻻردن ،والطامح لضم نصف فلسطين إلى اراضيه )الضفة الغربية والقدس(.
على ذلك ،ومن منظور موضوعي بحت يأخذ هذه السياقات الثﻼث باﻹعتبار
يتبدى لنا ضيق هامش العمل والمناورة وانخفاض سقف النضال امام الحركة
ً
اصﻼ ،والتي وجدت نفسها في مواجهة مشروع
الوطنية الفلسطينية الضعيفة
كولونيالي عالمي الصبغة ومؤيد من الدول الكبرى بحماسة .ولم يكن بمقدور قيادات
الحركة الوطنية الفلسطينية واحزابها وتجمعاتها ومناضليها إيقاف المشروع
المدجج بالتأييد الدولي ،وباﻹمكانيات اﻻقتصادية
اﻻستعماري البريطاني الصهيوني ُ
والعسكرية والمؤسساتية البريطانية ،وبالخبرة اليهودية العالمية ،واﻹسناد اﻻمريكي
المتصاعد بحدة منذ اوائل اﻻربعينيات.
حتى لو امتلك الفلسطينيون آنذاك افضل القيادات السياسية الممكنة واستطاعوا
تجاوز خﻼفاتهم كلها لما تمكنوا من كبح جماح المؤامرة الهائلة التي كانت اكبر من
قدراتهم وقدرات اخوانهم العرب المجاورين لهم ايضا.
فالمشروع الصهيوني كان آنذاك قد تحول مع
دعم "عصبة اﻻمم" له إلى مشروع اممي
مدعوم من الدول التي انتصرت في الحرب
الكونية اﻻولى ،فكيف يمكن ﻷي قوى محلية
ضعيفة وﻻ تتمتع بأي دعم دولي او إقليمي من
خالد اﳊروب  -فلسطين
إيقاف المد الهائل لذلك المشروع؟
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وﻻ يعني هذا ابداً ايجاد مسوغات لسوء إدارة القيادات والحركات الفلسطينية في تلك
المرحلة ،وﻻ التساهل في محاكمة تلكؤها المتكرر في إلتقاط جوهر الصراع آنذاك،
وكون بريطانيا هي العدو اﻻول والجذر المؤسس لنمو ونجاح الصهيونية في
المحددات السياقية تواصل اﻹنقسام داخل الحركة الوطنية
فلسطين .كما ﻻ تبرر تلك ُ
وفشو العائلية والمصلحية واﻹنتهازية وامراض اخرى عديدة.

المحددات السياقية
لكن الشيء المرير الذي يستوجب اﻹشارة هنا هو أن تلك ُ
والضاغطة على العمل الوطني الفلسطيني ما تزال كما هي حتى هذه اللحظة .فهناك
الدعم والتأييد الكبير الذي تحظى به إسرائيل من قبل الدول الكبرى ،وقبل ذلك كله
اصبح "المشروع الصهيوني" دولة ذات شرعية اممية تقف وراءها اﻻمم المتحدة
بإعترافها الباكر والرسمي بها ،ثم هناك سياق الضعف العربي اﻹقليمي وهشاشته
وخﻼفاته على امتداد عقود طويلة ،وهي الخﻼفات التي ُوظفت ﻹضعاف الوضع
الفلسطيني وإنهاكه.
لكن كيف اشتغلت بريطانيا على تنفيذ تصريح بلفور و"إلزام" عصبة اﻻمم لها
بكونها الدولة المنتدبة على فلسطين بتسهيل اقامة وطن لليهود فيها؟ يمكن رصد،
وبما تتيحه المساحة المتوفرة هنا ،بعض الخطوط العريضة للسياسة البريطانية
اﻻستعمارية في فلسطين التي لعبت دور القابلة القانونية في وﻻدة الدولة الصهيونية.
ابتداء هو تبني اﻹدارة البريطانية خﻼل ثﻼثين سنة من
وأهم ما يمكن اﻹشارة إليه
ً
احتﻼل فلسطين لسياستين متعاكستين تماما ً في فلسطين :اﻻولى هي تدمير اي
إحتماﻻت لنشوء اي كيانية وطنية فلسطينية ،او قيادة فلسطينية وطنية موحدة ،او
اقتصاد وطني متمأسس ومستقل ،او تعزيز الشعور الوطني الجمعي لدى
الفلسطينيين وتبلوره بإتجاه التوق ﻹقامة دولة ُمستقلة .nation state
والسياسة الثانية هي دعم وتطوير ورعاية تأسيس البنى التحتية ﻹقامة دولة يهودية
بما يعني ذلك تعزيز القيادة السياسية التمثيلية ومأسستها ،وتكريس اﻹقتصاد القوي
والمستقل ،وبناء قوة عسكرية تشكل نواة الجيش الذي حارب العرب سنة ،1948
وتسهيل الهجرة اليهودية من اجل خلق كتلة سكانية كبيرة تحمل عمليات البناء
المؤسساتي الحثيث التي اشرفت عليها بريطانيا.
وهكذا وبمعنى اوضح اشرف اﻻستعمار البريطاني على بناء حكومة داخل الحكومة
اﻻنتدابية ،واقتصاد داخل إن لم يكن مستقبل عن اقتصاد الدولة المستعمرة ،ونقل
مفاتيح السيطرة على البﻼد للحركة الصهيونية تدريجيا ً.
وعلى صعيد الكيانية السياسية التمثيلية عملت اﻹدارة البريطانية على تعزيز ودعم
مأسسة سياسية وقيادية وسط اليهود ،والتعامل مع المنظمة الصهيونية العالمية
)والوكالة اليهودية والمنظمتان عمليا ً اسمان لنفس التداخل المؤسساتي( بكونها
الممثل الرسمي السياسي والشرعي ل "الشعب اليهودي في فلسطين" ،في الوقت
الذي رفض فيه تشرشل مقابلة الوفد الفلسطيني في لندن في اوائل العشرينيات بكونه
يمثل عرب فلسطين ،وقبل الجلوس معهم بصفتهم الشخصية فقط.

وﻷن الهجرة اليهودية كانت هي الركن اﻻساسي لكل المشروع الصهيوني
وتوقف على نجاحها ودوام تدفقها إلى فلسطين نجاح وفشل المشروع برمته ،فإن
بريطانيا لم تؤل جهدا في تسهيل تلك الهجرة )وايضا بحسب ما نص عليه صك
اﻻنتداب اﻻممي!(.
وﻷن بريطانيـا كانت تعلم ان الغضب الفلسطيني والعربي يتصاعد بسبب قدوم
هؤﻻء الغرباء إلى البﻼد ،فقد اتبعت القادة البريطانيون سياسة كسب الوقت من
خﻼل الطلب من القيادات الفلسطينية بالصبر واﻻنتظار وبأن الحكومة في لندن تنظر
في مطالبهم وشكاواهم .أما على اﻻرض فقد عملت بريطانيا بجدية على تأمين
زيادة عددية لليهود عبر الهجرة وبناء الكيانية السياسية واﻻقتصادية للمشروع
الصهيوني.
في ذات الوقت وعلى الصعيد الفلسطيني اتبع البريطانيون سياسة "فرق تسد"
المتنافسة ،كتلة
اﻻستعمارية بحذافيرها ،وقاموا بتغذية الصراع بين القوى الفلسطينية ُ
"الحسيني" وكتلة "النشاشيبيي" وقد تجسد ذلك منذ انتخابات منصب مفتي القدس
عام  1921واختيار المندوب السامي البريطاني للحاج امين الحسيني ليخلف كامل
الحسيني بعد وفاته .وكان الشيخ حسام الدين جار ﷲ ،مرشح "النشاشبة" قد فاز
بأعلى اﻻصوات.
لكن اﻹدارة البريطانية ارادت تعزيز اقطاب متنافسة في الساحة الفلسطينية ،خاصة
وان رئاسة البلدية كانت بيد راغب النشاشيبي رئيس الكتلة النشاشيبية عمليا ً .ليس
هذا فحسب بل قامت اﻻدارة اﻻستعمارية بتوظيف القيادات الفلسطينية المعتدلة
ﻹمتصاص الغضب الشعبي ومطالبتهم تهدئة الثائرين في كل حقبة انتفاضية عبر
تقديم الوعود الفارغة بأن اﻹدارة سوف تستمع ﻵرائهم وتحسن من اﻻوضاع،
وحدث ذلك في ثورة يافا سنة  1921وهبة البراق  1929وكذلك في ثورة واضراب
سنة  .1936وقد ادى ذلك الى خلق شرخ عميق بين تلك القيادات والمزاج الشعبي
الغاضب.
وبهدف اﻹبقاء على سقف النضال والمطالبات الفلسطينية منخفضا فقد عملت
بريطانيا على معاقبة القيادات الفلسطينية المعتدلة في حال غيرت من مواقفها
واستراتيجياتها كما حدث مع الحاج امين الحسيني بعد عزله من مناصبه ومطاردته
ثم هربه إلى خارج فلسطين سنة  .1937ونفي اخرين إلى جزر سيشل ،واعتقال
اخرين.
وفي نفس الوقت توظيف واستدعاء هذه القيادات وقت الحاجة كما حدث في مؤتمر
لندن سنة  1939واستدعاء المنفيين في سيشل لخلق تمثيل فلسطيني يعطي شرعية
ﻷي اتفاق محتمل .وقد واجهت بريطانيا مشكلة تشكيل وفد فلسطيني للمؤتمر حيث
لم تقبل بوجود امين الحسيني ،كما ان جمال الحسيني الرجل الثاني بعد امين
الحسيني كان مبعدأ في روديسيا.
برغم وضوح السياسة البريطانية اﻻستعمارية وعدائها للعرب والفلسطينيين
واشرافها اللصيق على إقامة المشروع الصهيوني فقد ظل اﻹنقسام واﻹرتباك بشأن
الموقف من بريطانيا احد ابرز الخﻼفات بين القيادات الفلسطينية آنذاك .دار السؤال
المركزي حول اعتبار بريطانيا عدوا محتﻼ ويمثل خطرا على فلسطين يوازي
خطر الحركة الصهيونية أم اعتبارها خطراً مؤجﻼً باﻹمكان تحييده مؤقتا والتفرغ
لمواجهة الصهيونية؟ وينبني على ذلك هذا السؤال واجابته توجيه النضال ضد
الصهيونية وبريطانيا ً
معا ،او ضد الصهيونية وحدها واعتبار اﻹدارة البريطانية
اﻻستعمارية طرفا محايداً او ليس عدوا.
كان التقدير العام للقيادات الفلسطينية التقليدية والمدينية صعوبة خوض معركة ضد
الخطرين في آن ً
معا ،ويمكن ان نفهم )وليس بالضرورة ان نقبل( هذا التقدير إذا
المشار إليها
المحددات والظروف السياقية الدولية واﻻقليمية الضاغطة ُ
استدعينا ُ
اعﻼه.

المقارنة المريرة مع الوضع الفلسطيني الحالي التي تفيدنا بأن
لكن تبقى اﻹشارة إلى ُ
ً
عامﻼ ُمشتتا للنضال الفلسطيني لجهة إعتبار
إنقسام وإرتباك حقبة العشرينات ظل
الغرب المؤيد والداعم ﻹسرائيل ،وخاصة الوﻻيات المتحدة ،عدوا للفلسطينين ام
طرفا ً يمكن تحييده ولو جزئيا ً .وتجدد هذا السؤال الصعب بأوضح تجلياته مع اعﻼن
ترامب القدس عاصمة موحدة ﻹسرائيل 
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الستربتيز العراقي!
نقد تيار -الواقعية القومية
من أجل مراجعة نقدية ،ﰲ إطار اﳌراجعة الثقافية الوطنية
 مقدمة:
إن اﻷزمة الشاملة ،التي يعيشها المجتمع العربي ،بأطيافه القطرية المتعددة
والمتنوعة ،تنعكس انعكاسا مباشرا على مناحي العقل كلها ،وفي صدارتها اﻷدب
والفن واﻹعﻼم والثقافة عامة.
وربما تكون الثقافة أكبر الخاسرين ،حينما يكون النقد اﻷدبي والثقافي على رأس هذه
الطليعة الخاسرة فلم يزل العقل النقدي على المستوى القومي والوطني ،يلعب دور
المتلقي السلبي ،بدﻻ من أن يتبوأ مركزا قياديا في ترقية وتقويم مسار العملية الثقافية
واستشراف مستقبلها .وحتى فكرة التنوير الشكلية ،وفكرة اﻹصﻼح التقليدية،
بمعانيها المحدودة اجتماعيا وروحيا ،لم تعد أولوية حياتية ضمن أهداف المتنور
العربي ،بالقدر نفسه الذي كانت عليه لدى متنوري بداية القرن الماضي .لقد تخلى
المتنورون عن التنوير واﻹصﻼح باعتبارهما مهمة استهﻼلية وتمهيدية تاريخيا،
وعادوا بالفعالية الفكرية ونشاطها التشغيلي الجوهري واﻷساسي ،ممثﻼ بالتغيير،
الى مرحلة الركود ،ومرحلة ما قبل البداية .وحتى اﻻسهام النقدي المدرسي في
متابعة النشاط اﻷدبي والثقافي العام ،خارج إطار المؤسسة التعليمية ،أصابه العطب.
لقد حافظ هذا النقد لعقود عديدة على مكانته العلمية المحترمة ،وعلى حسن متابعة
اﻷنشطة اﻻبداعية في المجتمع .وعلى الرغم من جمود هذا النقد وشكليته وضغط
السلطات عليه ،إﻻ أنه ظل يمتلك رفعة البحث العلمي وتقاليده وخبراته ،التي يورثها
لﻸجيال الﻼحقة .أما اليوم فإن النقد الجامعي ،في مقابل النقد الصحافي اﻵني والنقد
اﻻنطباعي المشتت غالبا ،قد انكفأ على نفسه ،وانحسرت مساهماته التقويمية
وفعاليته خارج إطار المؤسسة التدريسية ،وحتى النذر اليسير ،الذي يقيم صﻼت
مباشرة مع حركة اﻻبداع اليومي ،يتميز بجمود الفكر ،وبتحول الناقد الى مجرد
متكسب دعائي ،وموزع مجاني لشهادات التقييم الثقافية ،وشارح استعراضي
أما مهام التحليل ،والموقف الفلسفي التأملي ،وما
للنصوص في أحسن اﻷحوالّ .
يتضمنها من مثل عليا جمالية وروحية ووجودية ،فهي بعيدة تماما عن اهتمامه.
وربما تكون لهذا النقد وظيفة مدرسية ضرورية ،باعتباره جزءا أساسيا من الدرس
المؤسساتي العام .لكن هذه الوظيفة توقفت عن التفاعل الوثيق والسريع مع مجرى
الحركة الثقافية واﻻبداعية الجارية في المجتمع .وليس مصادفة محضة أن يحدث
هذا التراجع بالتزامن مع بروز حالة من الهزال النوعي والتشتت أصابت مؤسسات
ثقافية قومية كاتحادات اﻷدباء والفنانين واتحادات الصحافيين.
وفي ظل مرحلة فوضى الحرية وفوضى القيم،
غدا هذا النقد مثل أحجار مبعثرة ،ﻻ يربطها
ببعضها سوى تسلق الطحالب عليها .فقد اختفت
التمايزات النوعية للنصوص من قائمة
الممارسة ،وغاب البعد العقلي للقضايا الجمالية
والفنية ،وتسطحت أساليب تفكيك النص اﻷدبي،
ولم يعد المنظور والسياق عنصرين ضروريين
حية .أما عيوب هذا النقد
تفاعليا ،في حركة ذاتية ّ

سﻼم عبود
العراق
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التقليدية المعروفة فقد تضاعفت ،وازدات معاناته العضوية جراء عوارض مرضية
مزمنة ،أبرزها شكلية مادة البحث والمعالجة ،وضعف اﻷسئلة ،والجنوح الى الحشو
أو التغريب.
إن بؤس العقل يتعاظم في البلدان التي عاشت هزات عنيفة متتالية ،لم تدع للناس
لجر اﻷنفاس ،وللتأمل ،كما هي حال المجتمع العراقي ،الذي أرغم
وللعقل فرصة ّ
على اﻻنتقال من مأساة الى أخرى ،من دون انقطاع ،ومن دون مراجعات أو وقفات
تقويمية اجتماعية وثقافية .حدث هذا اﻷمر في مناخ سادته انقﻼبات حادة في أساليب
صياغة وتخريج الذرائع الخطابية الدعائية للحكام والسياسيين والمشرعين الجدد.
لذلك لم يقف المجتمع العراقي أمام تجاربه المؤلمة وقفات دراسية معمقة ،بل جاهد
بإصرار من أجل القفز على الماضي ،من طريق التخلص من بعض رموزه الكبيرة
حسب ،وشرع في اﻻنتقال الى مرحلة جديدة ،مهتديا بنظرية التخلص الجذري من
الماضي من طريق نسيانه نسيانا تاما ،أو تناسيه .لقد قاد هذا الخلل التاريخي الى
تكرار بشاعات وشرور الماضي الﻼإنساني ،ولكن بأشكال وصيغ جديدة ،مبتكرة
وفعالة .وإذا كانت اﻷحزاب الحاكمة ،بسبب تكوينها العضوي ،عاجزة عن القيام
بمراجعات ثقافية جذرية ،فإن المثقف يثبت بتخليه عن هذه المهمة ،أنه أكثر عجزا
من اﻷحزاب والقوى العاجزة؛ وأنه ،ﻻ اﻷحزاب ،مصدر الفشل العقلي اﻷول في
المجتمع .إن فقدان المراجعة التاريخية قاد أيضا الى تكديس الخبرات الشريرة
والرديئة كلها ،والى إعادة استثمارها ،بتوظيفها نفعيا لمصلحة قوى سياسية جديدة،
ولمصلحة الواقع العام الجديد ،واستغﻼل مهارات اﻷفراد الفاسدة ،المجربة في حقب
سابقة ،لمصلحة منظومة الفساد اﻻقتصادي والسياسي واﻻجتماعي والثقافي الشاملة
الجديدة .فالفساد الثقافي في الحقب المضطربة ﻻ يتناسل حسب ،بل يتناسل بمعادﻻت
انفجارية معقدة .أما العقل الثقافي المتحرر من سيطرة الحقبة الديكتاتورية ومن
آيديولوجيتها ،المحاصر والمطارد دائما ،فلم يتمكن من فعل الكثير .فقد بدا منشغﻼ
بذاته ،مهموما ومفككا ،ولم يتمكن من سد الفراغات الواسعة في لوحة الحياة العقلية
المتشابكة والمشوشة .إن أقصى ما فعله هذا العقل ،في مواجهة إرث المراحل
السابقة ،هو اﻹدانة ،أو التحصن في شرنقة الخلق اﻷدبي والفني الفردي والشخصي.
وتلك وظيفة إبداعية عسيرة وخﻼقة ،فائقة اﻷهمية تاريخيا ،كوسيلة لمقاومة الشر،
ولمواصلة مسيرة الحياة بايجابية .لكنها مهمة ناقصة .ﻷن مباحث النقد اﻷدبي
والثقافي ظلت عاجزة ومشلولة تماما ،وفي أفضل اﻷحوال اكتفت بكشف خفايا
العﻼقة بين النص والواقع السياسي ،بين النص والكاتب ،بين المشروع الثقافي العام
في تلك الحقبة والنص .وحتى في هذا الجانب لم يظهر نقد ثقافي متواصل ومتكامل،
سوى كتب أقل من عدد أصابع اليد الواحدة .هذا القدر الشحيح من اﻻنجاز العقلي
بؤس شامل في المقاييس كلها ،في وطن عاش أعنف الكوارث وأطولها وأبشعها .إن
الذهاب أبعد من التحليل القائم على كشف المستور هو المهمة الضرورية اﻵن ،وهو
حجر اﻷساس في أي عمل عقلي يريد الخروج من كماشة القيود المدرسية أو النقد
اﻵني والنقد اﻻنطباعي الكيفي .فلم تعد مهمة كشف وجه الواقع البشع ضرورية.
ﻷننا نقف وجها لوجه أمام واقع عار ،مكشوف الداخل والخارج .إن تفكيك عﻼقات
المنتـج الثقافي البنيوية،
الواقع الداخلية المحركة ،بارتباط وثيق مع تحليل عﻼقات
َ
والوصل بأدوات التفكير الى المناطق الضرورية واﻷكثر خطورة نفسيا واجتماعيا
وفنيا في النص وفي الواقع ،أي تحليل الثقافة كنظام عقلي وفني مترابط ،هي المهمة
اﻷولى ،التي ينشدها المجتمع من أجل تحرير العقل ،وفك ارتباطاته الشرطية
القسرية بثقافات الحقب السابقة والراهنة ،القهرية والﻺنسانية.

لقد أفادت الحقبة الديكتاتورية من شرائح ما يعرف بـ "المستقلين" ،ومنحتهم
ّ
تخل بثوابت
مساحة محدودة ومشروطة من الحركة والتعبير ،في الحدود التي ﻻ
أما القوى الحاكمة ،التي جاءت مع اﻻحتﻼل
السلطة الحاكمة وخطوطها الحمرّ .
اﻷميركي وبعده ،فلم تكن مؤهلة مهنيا وعقليا ﻹدارة الحياة الثقافية .لذلك حصرت
اهتمامها الكامل في بناء منظوماتها الحزبية والمالية والتسليحية.
وفي الجانب الروحي لجأت الى المنحى العاطفي من التحشيد و"التهييج" الطائفي
وتغيبية
وإلهائية
شكلية
والعرقي والمناطقي وما يﻼزمه من فكر وطقوس وقيم
ّ
ّ
ّ
وثأرية ،وأوكلت بعض المهام القيادية التنفيذية الى حلفاء مؤقتين ،غير موثوقين،
كالشيوعيين ،لﻺفادة اﻵنية من خبراتهم .لكنها سرعان ما لفظتهم ،حينما وجدت في
النهاية ضالتها في شرائح من المستقلين ،ممن آزروا مصاعنة ،مشاريع القوى
السياسية المشاركة في إدارة السلطة ،على اختﻼف مشاربها.
وفي هذا المفصل تحديدا عثرت القوى الحاكمة على كنز ثقافي جاهز ،تام اﻻستعداد
لتنفيذ و"تمشية" المهام اليومية الثقافية الدعائية واﻹعﻼمية .فقد وجدت في بقايا ما
يعرف باتجاه "الواقعية القومية" في اﻷدب البعثي بعض ما تبتغيه .وهذا الفريق
إطار نظري تمايزي ،دعائي ،تولى مهمة حراسة فكر النظام اﻻستبدادي تحت شعار
الدفاع عن البعد القومي ،والدفاع عن "نقاوة" اﻻيديولوجية الديكتاتورية ورموزها،
سواء باﻻنتماء المباشر الى الحزب ،أو بتبني مشروعه السلطوي .ولكن ،شيئا فشيئا،
ّ
تكشف للجميع أن أعضاء هذا التيار هم سادة اﻹعﻼم العراقي الجديد .فحتى من لم
يحتل مركزا سياديا في الحقبة الجديدة تم منحه هامشا واسعا ،تفضيليا ،في مجالي
الفعل والحركة الحرة.
المشوه الراهن ،وأصبح يحتل مكانة
لقد تناسل هذا الفريق ضمن المناخ الثقافي
ّ
مميزة ،تعمل ككتلة متحدة .وبذلك تم رفعه الى مستوى المرجعية الثقافية العليا،
أضحت تقتدي بسلوكه وتنظيراته ووسائله وأساليبه ،أجيال جديدة من العاملين في
جلـهم من "المنقطعين" ثقافيا ،ممن ولدوا ثقافيا قبيل
المنابر الصحافية واﻹعﻼميةّ ،
وبعيد اﻻحتﻼل اﻷميركي .لقد باتت السيطرة العامة ،صحافيا وإعﻼميا وثقافيا ،بيد
هذا اﻻتجاه .إن القوى الحاكمة ،التي ﻻ ترغب من الثقافة بأكثر من هذا القدر،
وجدت نفسها مكتفية ثقافيا بما هو معروض على أرض الواقع .ومن جانب آخر
حرصت القوى الحاكمة على إغﻼق اﻷبواب جميعها بوجه المثقف العراقي
الديموقراطي ،الذي ناضل طوال عقود ضد مشاريع الحرب والعنف ،والقمع،
وغياب الديموقراطية.
لقد أصبح هذا المثقف ،بتراثه ومرجعياته وخبراته ،شيئا زائدا في لوحة الثقافة
الوطنية المضطربة .هذا النتيجة الثقافية المؤلمة ليست أسوأ ما لحق بالمثقف
الديموقراطي ،فهو محظوظ بها ،إذا قدر له النجاة من أساليب حشره في قائمة
اﻷعداء ،وفي دائرة اﻹقصاء الممنهج  ،الثأري واﻻنتقامي .ضعف النقد المدرسي،
وتغييب دور وخبرات المثقف الديموقراطي ،وسيادة ثقافة الفوضى مقرونة بنشاط
بقايا ثقافة حقبة الديكتاتورية ،جعلت لوحة الحياة الثقافية عظيمة البؤس .إن الواقع
الثقافي المتردي ينشئ مرجعياته العقلية واﻷخﻼقية الرديئة المطابقة والمﻼزمة.
فعلى الرغم من العقم الواضح للنظام الثقافي في حقبة ما بعد  ،2003إﻻ أن هذه
الحقبة ،بما تحمله من طغيان للفساد الشامل ،ومن غياب تام لﻸمن ،ومن ارتفاع غير
أما عاقرا .فقد
مسبوق في وتائر العنف وأساليبه ومحيطه ،لم تكن بخيلة تماما ،أو ّ
تمكنت من إطﻼق إرهاصات وﻻدة نماذجها الخاصة ايضا ،المعبرة عن خصائص
الواقع .فعلى صورة "المخبر السري" السياسية انتجت الصحافة "الرقيب السري"،
الذي يبث أفكاره الكيدية على هواه ،وعلى صورة المقاتل الميليشياوي الملثم ظهر
الصحافي المقنع ،المتلون الذي ﻻ تعرف الى أي فريق ينتمي ولمصلحة من يكتب،
وعلى صورة الحزبي الذي يجمع بين المتناقضات العقلية والسلوكية كلها ظهر
الكاتب ذو الوجوه واﻷقنعة المتعددة.
إن شجرة السم تزهر أيضا في ربيعها الخاص ،لكنها ﻻ تزهر سوى أوراد قاتلة.

مﻼمح تيار الواقعية القومية ورموزه
ما طبيعة المناخ الثقافي السائد في عراق الحقبة الديكتاتورية؟
لﻼجابة عن هذا السؤال سنتوقف هنيهة في منطقة مهملة ،لم يتمكن النقد في
العراق من إضاءتها على نحو كاف ،بشكل علمي على ضوء مناهج علم النفس
وعلم اﻻجتماع ،ونعني بها منطقة تبادل اﻷدوار بين الرقباء :الرقيب الطوعي
والرقيب الرسمي الحكومي .إن إهمال بحث هذه الجوانب من حياة النص والكاتب
والمجتمع الذي أنتج فيه النص ،عﻼمة خطيرة من عﻼمات الوجود السلبي للمثقف
والمتنور ،تعزز سلطة السياسيين ومن يصاحبهم من ممارسين ثقافيين سلطويين أو
مصانعين ،وتديم سيطرتهم على مصير ومحتوى الثقافة .لم يزل النقد الثقافي يقف
عند سطح الظواهر ،متحصنا دفاعيا خلف متراسي التسقيط أو التمجيد ،جاعﻼ من
أي اقتراب نقدي من منطقة التشوهات النفسية دعوة عدائية مباشرة ،تهدف الى
التسقيط السياسي الشخصي .وللخﻼص من ورطة الضمير والمسؤولية المهنية
واﻷخﻼقية جرى إلغاء عنصر اﻹرادة الفردية والذاتية للكاتب إلغاء تاما ،حتى كاد
النص ،لدى البعض ،ينتج نفسه بنفسه ،أو تنتجه قوى خفية ،ﻻ عﻼقة للكاتب بها .أما
الكاتب فقد بدا كما لو أنه سائر في نومه ،ﻻ يرى سوى الصور التي يعرضها شريط
اﻷحﻼم على وعيه الباطن.
هذا الدفاع السلبي  -اﻹلغاء التام للذات -أحد أعظم منجزات الثقافة القهرية في
حقبة الحروب واﻻستبداد ،وأحد أبرز مظاهر العبودية الثقافية :صناعة المثقف
المختصر ،مسلوب اﻹرادة.
من أنتج أدب الحرب وثقافة حقبة الحرب؟ عدا صدام ،ﻻ نعرف أحدا!
حينما اندفع السؤال الوجودي الكبير الى السطح ،في حقبة قادسيات صدام ،نتيجة
لتناسل الحروب ،ونتيجة لتسميد اﻷرض بالجثث ،ظهر الجواب الشافي ثقافيا.
حينذاك تفتق عقل الشاعر والصحافي جواد الحطاب فكتب هجاء ﻻذعا للقنابل .ولم
يكتف بذلك ،بل طالب بمحاكمتها ومعاقبتها ،فهي المسؤولة عن موت البشر!
وفي مجال النقد اﻷدبي ظهر متخصصون في مجال استنطاق مناطق "الصمت"
كون هذا الفريق
أو كشف "ما هو مقصود لذاته" و "ما هو غير مقصود لذاته"ّ .
اﻷساس الرقابي الداخلي ،البديل من الرقيب الرسمي الحكومي ،ووسيلة الرصد
الطوعية ،اﻷكثر بشاعة ومكرا ،في منظومة القمع الثقافية القائمة آنذاك.
إن حراسة الصمت  -صمت الكلمة وصمت الذات -هي المهارة الداخلية ،الذاتية،
اﻷكثر مضاء اجتماعيا وسياسيا ،التي تستند عليها مجتمعات الخوف كافة .ﻷن
الصمت هو التعبير الضمني عن الخوف الوجودي.
هذه المهمة الشائنة سلوكيا وأخﻼقيا ،والقاتلة سياسيا ،توﻻها "الرقيب المثقف"،
الذي كان يحصن نفسه من طريق إظهار تفانيه في خدمة الحقيقة السلطوية ،بكل
حيا ،ويعزز وجوده ثقافيا.
الطرق والوسائل ،لكي يحمي نفسه ،ويديم فترات بقائه ّ
ومن هذه الوسائل الحوار باعتباره سيفا ذا حدين قاتلين ،يلعب فيه المحاور دور
المحرمة والمثيرة ،غير المرئية أو المسموعة .وهي في اﻷعم
مكتشف اﻷماكن
ّ
مناطق تضع المشمول بالحوار في موضعين قاتلين :اﻷول ،دفعه الى إدانة نفسه
بهدف إذﻻله واستصغاره .والثاني ،إشعاره بأنه مكشوف ،أو في طور اﻻنكشاف،
وأنه في منطقة الخطر الدائم .أي إخراج الصمت من إشاراته الدﻻلية المكبوته،
معبرة ،تخرج من حدودها الكامنة الى الخارج ،الى ما يحيلها
وتحويله الى إشارات ِّ
حسيا من أن تكون دليل اعتراف جرميا ينطق به مرتكبوه.
ويقربها
مستندا توثيقيا،
ّ
ّ
إن الهدف من هذا معروف للجميع ،يتلخص في عبارة واحدة:
اﻻبتزاز النفسي التحقيري ،اﻵلية اﻷكثر بشاعة في منظومة القمع الروحي .أي
ابتزاز الكاتب علنا ،أمام الجمهور ،من أجل عصره سلطويا  -أمنيا -ودفعه الى إيجاد
13 – The Writer | Issue No.9 :: January 2018

"من" و"ما" يحميه من نقمة اﻷجهزة إذا غضبت .إن سحق كينونة الفرد المبدع
بكسر إرادته واستقﻼله وتدمير حصاناته الداخلية الذاتية علنا ،أمام المﻺ ،مرة واحدة
والى اﻷبد ،وظيفة تخصص بها الرقيب الطوعي ،المثقف ،وليس الرقيب السلطوي
السري ،الموظف الحكومي ،الذي يعمل في الخفاء أمنيا .إن الموضعين ،غير
المراقـب  -في موقع محدد :طمسه أكثر
المبهجين ،السالفين يضعان صاحبهما-
َ
فأكثر في مستنقع السلطة ،وارتهان وجوده النفسي والسلوكي والثقافي ،وحتى
الجسدي ،لمبدأ الخوف من المجهول المعلوم ،وإدامة عناصر الرعب الداخلي فيه.
هذه المهمة البغيضة مارسها بإتقان وشيطنة ،اسموها فطنة وشطارة ،حزبيون
مح ترفون ﻷغراض دعائية كبيرة أو كيدية شخصية ،وساهم فيها بحماس عال عدد
كبير من الكتاب الذين "تمسحوا" بالحزب ،ولم يكونوا حزبيين مبرزين ،أو موضع
تقدير خاص من قبل أجهزة الحزب ،ﻷسباب تتعلق بنواقص ما في الشخصية ،أو
ﻷسباب أخرى كثيرة مجهولة ،لكنها معروفة لذوي اﻷمر .أما محركات هذا السلوك
فتنبع داخليا من مشاعر اﻻستقواء ،التي يوفرها نظام القوة الحاكم لمريديه الضعفاء
واﻷقوياء على حد سواء ،بهدف تسهيل مهام تفعيل وممارسة الدوافع العدوانية،
ومنحها شرعية مكفولة سلطويا ،في هيئة تلذذ علني بمخاوف اﻵخرين .وهي
مخاوف حقيقية ،قاتلة في أحيان كثيرة ،يتم استحضارها في هيئة عروض فنية هدفها
إذﻻل وتطويع المجتمع كله ،باسم اﻷفراد ،ﻻ سيما صناع الفكر والوعي .إن الضغط
النفسي باسم الثقافة والثقافي ﻻ يخلق ضحية وجﻼدا حسب ،في هيئة مثقف رقابي
ذي ميول سادية وضحية مغلوبة على أمرها تسعى الى التأقلم مع وسط مليء
باﻷخطار والمحظورات ،بل تمتد الى ما هو أبعد من ذلك على المستوى اﻹجتماعي.
فالممارسة الفردية تقود بشكل حتمي الى خلق مناخ اجتماعي قائم على تقبل سحق
اﻵخر برضا تام ،وفي أحوال كثيرة بلذة مفتعلة أو حقيقية .وهنا يكمن عنصر
التخريب الروحي الذي تخّلـفه تقاليد القمع في نفوس الناس .إن اﻻنتقال من حاضنة
الى حاضنة ،ومن مضافة سلطوية الى أخرى ،والقفز من نهج الى آخر ،قد يبدو
طبقا لهذه القاعدة ضربا من المهارة والفهلوة والشطارة ،وهو أمر صحيح الى حد
بعيد على المستوى الفردي .لكنها مهارات وبائية ،ﻷنها تصنع المزاج النفسي
والسلوكي للمجتمع عامة ،الذي يعتاد الحركة والتنقل من طور الى طور ،من دون
حاجة الى إعادة تقييم ذاته .ففي اﻻنقﻼبات الكبيرة والعنيفة تفضل الذات البريئة القفز
على التاريخ كله ،والتمتع بلحظة أمان نفسي واجتماعي تنسيها معايشاتها الكابوسية
السابقة كلها دفعة واحدة والى اﻷبد .بيد أن نسيان الكابوس السياسي ليس محض
رغبة ذاتية ،خاضعة لمبدإ التمني ،بل هي ضرورة نفسية واجتماعية ،ﻻ تزول
بزوال مسببها ،بل على العكس تظل تفعل فعلها بطرق أكثر تعقيدا .فقد ينجح
الممارس الثقافي العدواني في عملية القفز من مشهد الى نقيضه ،وهو يفعل ذلك
دائما بجدارة في المجتمعات المفككة ثقافيا ،مقتنصا فرصا جديدة لتوظيف وبيع
مهاراته العدوانية لمشتر جديد .هذه العملية تمنح صاحبها حقين متﻼزمين ومكافأتين
مترابطتين :أوﻻ ،اﻻنتفاع بالمهارات من طريق تسويقها ،وثانيا تطمين الذات من
المرضية المكبوته ،وتفريع شحناتها ،وتحقيق ما يﻼزمها
ّ
طريق إرضاء المشاعر َ
من لذة ومتعة شعورية ونفسية ضرورية .إن الظهور الفردي بمظهر سلوكي جديد
ﻻ يعني سوى أمر واحد :مضاعفة حجم المهارات العدوانية ،بإضافة مهارات جديدة
الى سابقاتها .أما المجتمع فﻼ يفعل ذلك في اﻷعم ،رغما عن رغبته القوية في تنفس
هواء جديد ينسيه ويﻼت الماضي .إن السلوك اﻻجتماعي الجماعي يميل في هذه
الحاﻻت الى كبت انكساراته النفسية ومخاوفه العميقة ،وإخفاء ما يقابلها من نزعات
عدوانية قاسية تمت ممارستها في حقب سابقة .وهذا اﻷمر يقود في نهاية المطاف
الى درجة تراكمية نوعية من الكبت ،ﻻ تفضي إﻻ الى اﻻنفجار التدميري .بيد أن
مظاهر ممارسة النشاط الثقافي اﻻستحواذي تختلف في صورها وأشكالها ،من حقبة
الى أخرى .ففي ظﻼل منهج "الواقعية اﻻشتراكية القومية" ،في مرحلة تزعم عزيز
السيد جاسم مناخ الثقافة التنافسية ،استخدم هذا النهج للتمييز بين المثقفين وحصرهم
في قطبين :الميل نحو اﻻتجاه الشيوعي )الواقعية اﻻشتراكية( ،أو الميل نحو السلطة
الحاكمة )الواقعية اﻻشتراكية القومية( ،ووضع القطبين معا في مواجهة ما عرف
آنذاك بـ"القوى الرجعية العميلة" .ولم تمض سوى سنوات قﻼئل ،بعد تثبيت سلطة
البعث الثانية أقدامها ،حتى وجدنا المصطلح يتم اختصاره ،لمزيد من التمييز
والحصر ،فيصبح )الواقعية القومية( .لقد ذاب في بوتقة هذا التيار جل القوميين
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العرب السابقين ،الذين خالفوا البعث سياسيا وآيديولوجيا ،وذابت معهم شرائح من
المستقلين ،تعود جذور الكثير منهم الى أصول شيوعية .إن كشف مهام هذا الفريق
ليست أمانة تاريخية بحثية حسب ،بل هي ضرورة حياتية ﻻزمة .فهذا الفريق مثل
الطاقة ،ﻻ يفنى وﻻ ُيستحدث .فهو مشروع أبدي يفعل فعله حالما يجد أمامه فرصا
ﻻستخدام فنون القهر في المجتمع ،بصرف النظر عن طبيعة هذا القهر وهويته
وأغراضه.
من خﻼل استقراء النصوص نجد أن هذا الفريق ،ذا الطبيعة الخاصة جدا ،سلك
سلوكا متميزا ضمن اﻹطار اﻻيديولوجي العام للمنظومة الثقافية الحاكمة وشبكتها
الثقافية واﻹعﻼمية المتنوعة .انخرط في هذا التيار كتاب ذوو مكانة عالية في جهاز
السلطة والحزب والممارسة الثقافية كحميد سعيد ،وآخرون أقل مرتبة ،أو أهمية،
كباسم عبدالحميد حمودي ونجم عبدﷲ كاظم وسليم عبدالقادر السامرائي ومحسن
الموسوي ،وعلي حسن فواز وغيرهم كثير .ساهم هؤﻻء في ظهور أجيال متتالية
من "الكاتب الرقيب" ،في حلقات وراثية متسلسلة ،ﻻ تنقطع تناسليا) .قام كثيرون
منهم بتحوير أسمائهم وسيرهم الشخصية من طريق الحذف أو اﻹضافة(!
لقد سلطنا بعض الضوء على جزء من هذه اﻷسماء في كتبنا )ثقافة العنف في
العراق( و )من يصنع الدكتاتور( و)المجتمع والثقافة تحت أقدام اﻻحتﻼل( ،وتوقفنا
والتميز
برهة عند خصوصية هذه الشريحة الثقافية .لعل أخطر مواطن الخصوصية
ّ
في هذا الفريق أنه ﻻ يكتفي بمهاجمة اﻷعداء والخصوم ،بل يركز ،في أحوال
كثيرة ،اهتمامه فيما يعرف بالحلفاء ،أو الموالين ،بمن فيهم كبار البعثيين ،الذين ُيراد
ابتزازهم ،لسبب أو آخر ،يوجبه المناخ والصراع السياسي والحزبي في لحظة
معينة .وقد استخدم عدي صدام حسين بعضا من هؤﻻء في معاركه الخاصة
والعامة .أما أبرز مهام هذا الفريق فهو اﻻستفراد ،واﻻنقضاض ،والقنص ،من
طريق التصويب على المناطق الرخوة في تكوين الخصم ،واستخدام سوط التقصير،
أو الخلل ،أو ضعف التﻼؤم مع نهج "الواقعية القومية" ،باعتباره معيارا تقديسيا ،يتم
به صياغة هوية ومستقبل ووجود اﻵخر ،وإثبات إخﻼصه المطلق من عدمه.
إن سحق الكرامة ،والتفنن في صناعة وسائل هتكها ،هي مادة هذا الفريق ،حيث
تنتهك ذات الخصم انتهاكا بارعا ،مدروسا بعناية ،لكي يكون صاحبها ضحية دائمة،
ورهينة أبدية ،خاضعة طوعا لسيطرة الجهاز القمعي أينما ّ
حل أو ارتحل .أما أخطر
ما في هذا النهج فهو قدرته على اﻻستمرار مهما تقلبت اﻷحوال وتبدلت الوجوه
والسياسات .فهو كما أسلفنا أبدي الوجود ،وأزلي الفعالية الداخلية ،ذاتي التشغيل ،ﻻ
يحتاج الى معاونة خارجية ،يقوم بتفعيل ذاته بذاته ،بما يحمله داخليا من طاقة
احتراق جاهزة للتشغيل ،تتمثل في موت الضمير الدائم ،واﻻستعداد العدواني لنهش
اﻵخر وتدميره .وكل تلك المواهب محض خصال عصابية في جوهرها ،تبدو
للبعض ،تجاوزا أو جهﻼ ،كأنها شطحات فنية وثقافية جريئة ومارقة .إن هذا النمط
من الشخصيات ،بطبيعته القائمة على التخطيط التخيلي القبلي ،واصطياد اﻷفكار
وإعادة صياغتها ،يمنح صاحبها موهبة عالية في التلصص والترويج والتسويق ،مما
يجعلها أقرب الى مسامع الجمهور ،وأقرب الى أفهامهم أيضا ،وأكثر اﻷصوات
حضورا في فضاء التلقي .من أبرز مخاطر هذا الفريق أنه ﻻ ُيعاقب على سلوكه
الﻼإنساني ،والﻼأخﻼقي ،بل يخصص له في الغالب موقع ما حتى في حال تغيير
السيد القديم ومجيء سيد جديد ،يخالفه شكﻼ ،لكنه يتفق معه جوهرا .وفي ظروف
ملطـفة ،حينما ُيكتفى بأن ُيـنعت بـ "عدم القيمة"
نادرة جدا تتم إدانته مؤقتا ،بطريقة
ّ
و "الﻼأهمية" و ربما بـ "السطحية" ،أو حتى "التفاهة" .وهنا تكمن خطورة هذا
الفريق ،الذي سرعان ما نجده في طليعة المكرمين ،بل في مقدمة الفائزين .وتلك
واحدة من طاقات هذا التيار العضوية ،التي تمده بالديمومة والتأثير ،والسيطرة،
وخلق جماعات اﻷتباع الواعية وغير الواعية ،وفرض صوته على مساحة فسيحة
من الواقع الثقافي والمواقع الثقافية.
مثلما توجد مناطق خفية في النص ،ومناطق مجهولة في حياة الروائي والشاعر
والمبدع عامة ،توجد مناطق خفية في ضمير ووعي من يستكشفون مناطق اﻵخرين

الخفية .تتسع مساحة المناطق الخفية بالتناسب العكسي مع قوانين الحرية ،ومقدار
اﻹيمان بها واﻹخﻼص لها .تتسع كلما ضاقت آفاق الحرية ،وتتضاءل باتساع مساحة
الحرية التي يعيشها الكاتب والمجتمع .ففي مقابلة من هذا الضرب الرقابي قام بها
الشاعرعدنان الصائغ في مجلة )حراس الوطن( مع الشاعر رشدي العامل -
مناضل ،شيوعي ،في وضع صحي متدهور بسبب مرض جسدي -استقصى في
بعض أسئلتها " فترات من الصمت مرت في حياة رشدي العامل" ،طالبا من
الشاعر اﻹفصاح عن منطقة صمته":هل تستطيع أن تسلط لنا ضوءا ولو خفيفا على
تلك المرحلة؟") .نظرا ﻷننا نحلل لغة الصمت ،يتوجب أن نسجل هنا أول مﻼحظة
رقابية ،تتعلق بالطبيعة اﻻحترافية ،القائمة على اﻻستبطان العدواني في عبارة "ولو
قليﻼ!!" .ﻷن المحاور يدرك تماما أن أقل من القليل ،ربما كلمة واحدة حسب ،كافية
لتحقيق الغرض :اﻻبتزاز الوجودي( ) .(1كان جواب العامل ،مشابها تماما لجواب
التكرلي عند سؤاله عن أسرار روايته )الرجع البعيد( :إنكار تام لوجود "منطقة
صمت" معدة للنبش الرقابي .قال العامل " :ليست هناك فترات من الصمت مرت
علي أبدا" .كان العامل كاذبا كذبا صريحا ،كما لو أنه قال :نعم ،لم أصمت حسب،
ّ
بل غرقت في الصمت تماما .فقد أرغمته صدمة انتهاء التحالف مع البعث ،وقيام
الحرب ،ومرضه ،ومطاردة السلطة لقواعد الحزب الشيوعي على اﻹنكفاء ،وبات
في وضع يشبه العجز الشعوري ،أفضى الى صمته المؤقت.
هذا ما أسميناه قواعد ومهارات الهجوم والدفاع وفق قانون حق البقاء ،وقوانين
اﻻصطفاء النوعي الوراثي ،التي تخلقها الذات لنفسها في ظل حياة مليئة بالمخاطر
وتحصن  -كما تظن-
والفخاخ والعدوانية .بهذه الطريقة تحمي الذات كيانها المهدد،
ّ
نفسها في مواجهة عدو شرير يسعى ﻹقﻼق أمانها الشخصي ،وتدمير وجودها
الحية.
الفردي ،بعد أن سمم النظام المناخ النفسي للمجتمع عامة ،وأجهز على قواه ّ
حازت هذه المقابلة الذكية على الجائزة اﻷولى في مسابقة نقابة الصحفيين
العراقيين عام  .1988كل شيء له ثمنه في مملكة الصمت!
هذه الحوارات اﻻستقصائية ،حوارات نجم عبدﷲ كاظم مع التكرلي أو مع
عبدالرحمن مجيد الربيعي ،ومناقشات محسن الموسوي لجمعة الﻼمي ،وحوارات
عدنان الصائغ ،ﻻ تختلف عن حوار المعلم حميد سعيد مع يوسف الصائغ عقب
إشهار اﻷخير قصيدة حبه الفاشل .هذه النماذج ،لمحات خاصة "خفية" من آليات
الهجوم والدفاع ،التي تتدرب عليها الذات البشرية ،ويمارسها طرفا معادلة العنف:
الضحية والجﻼد .ففي وسط ثقافي مشحون بالقسوة المفرطة والضغينة والدسائس،
يتبادل الضحايا والجﻼدون اﻷدوار .إن العنف النفسي ،وما يتطلبه من مهارات
خاصة وخطط طويلة وقصيرة اﻷمد ،يتعلمها الفرد كجزء من غريزة حب البقاء،
أكثر خطورة ،وأعمق أثرا ،من مظاهر العنف الجسدي والحسي ،وأدعى الى
صناعة مرض اﻹدمان الرقابي .وهو مرض تظل فريسته تحمل جرثومته المعدية،
حتى في حال غياب مسببات المرض المباشرة.
فإذا غضضنا الطرف عن مقدار انحياز الناقد للسلطة القمعية الحاكمة ،وحجم
دفاعه عن حروبها الكارثية ،وعن نهجها اﻹقصائي وعدائها للمختلفين ،واعتبرنا
ذلك جزءا من وجهة نظر سياسية أو حزبية خاطئة وجائرة وقسرية أو إرغامية ،فإن
بحث الفعالية النفسية للناقد باعتباره متفحصا لعقل وأداء وطرائق تعبير اﻵخرين،
تحيلنا الى ما هو أكثر قسوة وعدوانية من مجرد نهج سياسي وإيمان حزبي بمعتقد،
والى ما هو أكثر بشاعة من الناحية السلوكية .فالنقد لدى بعض كتاب "الواقعية
مرت على الرقيب
القومية" يبحث في مواقع اﻵخرين الخفية ،التي يرى أنها ّ
الرسمي ،ولم يتمكن من رصدها .إنه صياد الطرائد الهاربة من الموت! يلعب الدور
نفسه ،الذي تلعبه فرق اﻹعدام الخاصة ،التي تقف خلف القطعات العسكرية
المحاربة ،ﻻصطياد الجنود الهاربين والمتخاذلين أو المنكسرين والخائفين .الرقيب
اﻻيديولوجي يصحح بوصلة الرقيب الحكومي .التنافس هنا ،في مجال الفعالية
النفسية والسلوكية ،ﻻ يتعلق باختﻼف المهارات والمسؤوليات في مجال تفحص
المادة المنقودة ،بل يتعلق بدرجة أساسية وجوهرية بسبل وطرائق عمل الذات الناقدة

بصورة تخصصية ،وأشكال صلتها بالعالم المحيط .أي يتعلق بالدوافع العصبية،
المكونة والمحركة للنشاط النفسي .إن استنفار الدوافع العدوانية الى حدها اﻷقصى
هو الركيزة اﻷساسية لعمل الناقد اﻻيديولوجي .فهو يتجاوز حدود التلصص
والتصيد ،الى ما هو أبعد ،الى اﻹيذاء الممنهج ،العلني والمباشر والمتخصص ،من
ّ
طريق الحض على إقﻼق أمان اﻵخر ،وتوجيه اللوم ،وصوﻻ الى اصطياد الخصوم.
أي أن الفعل النقدي هنا يتجاوزحدود وجود صمت يتوجب توضحيه وإشهاره في
شخصية )رشدي العامل( ،أو وجود نقص في المحتوى "الثوري" يجب أن ُيستكمل
في رواية )اﻷيام الطويلة( ،أو وجود استطالة ﻻ تتوافق مع نقاوة الحزب في رواية
)الرجع البعيد( لفؤاد التكرلي ،أو وجود أمور مقصودة لذاتها أو غير مقصودة لذاتها
في )الرجع البعيد( أيضا ) ،(2أو وجود انحراف في "تمثل" الشخصية "الثورية"
في رواية عبد الرحمن مجيد الربيعي ) اﻷنهار( ،أو حتى وجود انحرافات في سلوك
الحيوانات )نسر حميد سعيد في كتابه أوراق الحرب( ،أو في سوء سلوك القنابل
)جواد الحطاب( ،أو سوء مزاج الصواريخ )حميد سعيد( ).(3
إن شحذ الفعالية العدوانية في رصد اﻵخر تصل أحيانا حدودا تفوق الخيال ،حينما
يتماهى السلوك النفسي للناقد تماهيا مطلقا مع سلوك السلطة اﻻستعبادي ،فﻼ يكتفي
بمصادرة حرية الكاتب في التعبير ،بل يذهب الى حد مصادرة ما لم يتم التفكير فيه
بعد .ففي قوانين العبودية الثقافية يفضي استعباد الحاضر الى استعباد المستقبل .في
نصوص أدب الحرب النقدية ،نجد من يضع شروطا في هيئة نصائح نقدية على ما
لم يكتب بعد ،كما جاء في مقالة " أدب الحرب  ...ما كتب وما سيكتب" للناقد نجم
عبدﷲ كاظم  ،الذي سنخصه ببحث واف منفصل ،باعتباره أحد نماذج تيار
"الواقعية القومية" النقدي!! لقد أشرت في كتابي "ثقافة العنف في العراق" الى أن
هذه الظاهرة أخذت تبرز بقوة بسبب الطبيعة السطحية ﻷدب الحرب .فرغما عن
طول الحرب  -الحروب -لم ينتج مطبخ السلطة نصا واحدا يستحق اﻻحترام فنيا أو
فكريا .هذا اﻹخفاق الثقافي شجع "القائد" على امتشاق قلمه والشروع في كتابة
الرواية النموذجية ،المنتظرة ،التي تطابق الشروط النقدية لمنهج "الواقعية القومية".
لقد كتب صدام رواياته تحت مشاعر النقص في أدب الواقعية القومية ،وتحت
تحريض حراس هذا التيار.
إن ممالك الخوف واﻻستبداد ﻻ يصنعها قائد فرد ،مهما كانت موهبته وجبروته،
بل يصنعها تضافر اﻹرادات الضعيفة ،والمريضة ،والشريرة ،التي تمتهن حرفة
تقديس مواهب المستبد وأفعاله .فالمستبد مهما كان باغيا ،ﻻ يستطيع أن يرسي
قواعد طغيانه على جثث الضحايا من دون أن يجد عونا من رجال مستكبرين ،قساة،
يجعلون من أنفسهم سوطا بيد الجﻼد اﻷكبر ،أو من صغار مذعورين ،يخافون حتى
من ظﻼلهم ،أمثال حمزة مصطفى ،الذي يرى في المستبد "رسالة المستقبل"
و"الفرادة واﻻستثناء" على سبيل المثال ﻻ الحصر ،ومن دون معاونة غازي
العبادي ،الذي يجعل من "حروب صدام قدر اﻷمة العربية" ،ومن دون إسهام ﷴ
الجزائري ،الذي يجعل من المستبد "قائد المنازلة قائد الحياة" ومن "الصمت ما يقتل
أيضا" ،ومن الحرب "خطابا مستقبليا" ،ومن دون توصيف طراد الكبيس ،الذي
يرى في الطاغية "مهندس الثورة وقائد خطواتها نحو اﻻنجازات واﻻنتصارات"،
ومن دون إيمان باسم عبد الحميد حمودي بالمستبد باعتباره "رجل التاريخ
فتصير حياته " منهل
والمبادئ" ،ومن دون أن تسمو به عالية طالب )الجبوري!(
ّ
عظيم لﻼبداع" ،ومن دون أن يصنع علي حسن فواز من حقبته الدموية "ثورة
التنمية الثقافية القومية" ،ومن دون ان يتواضع به فﻼح المشعل فيرى فيه " حلم
الفقراء" ،ومن دون أن يبالغ فاروق سلوم بمدحه فيحيل وجهه "غبشا" ،و"قمر
العراق" ،و"سيد الناس"! وﻻ تكتمل صورة الطاغية من دون أن يختتمها فاتح عبد
السﻼم باكتشاف "العناصر العملية في الفكر العسكري لصدام حسين".
من يصنع من؟ إن صناعة الطغيان مسؤولية مشتركة ،أما صناعة ثقافة الطغيان
فهي جزء من مهارات المثقف اﻷخضع وحده ،المثقف الذي يستمرئ الذل ويجعل
منه أسلوب حياة ،وسلوكا شخصيا ،ينذر نفسه لتدريب المجتمع على تقبله
وممارسته.
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وكما أسلفنا ،ربما تكمن أخطر أشكال مرض التطامن النفسي والروحي في زمن
الطغيان في ظهور نزعة الناقد الصياد ،الذي ﻻ يكتفي بالمديح الفج ،السافر ،بل
يذهب بعيدا في مهماته الرقابية ،الى احتراف الحفر في خفايا اﻵخرين ،وﻻ سيما
المواقع التي ﻻ تتمكن أجهزة القمع السلطوية الرسمية من وضع اليد عليها بيسر .إن
المخبر الثقافي التخصصي درجة عالية من درجات اﻹيغال في العنف النفسي
ظهور ُ
تعمق مشاعر كره اﻹنسان لﻺنسان ،واﻻندماج الشعوري التام في
واﻷخﻼقي ،تجسد ّ
نز عة اﻹيذاء الشامل ،مارسها صناع الوشاية السياسية في ثوبها الثقافي والفني.
هؤﻻء هم حماة المملكة الثقافية اﻷنقياء واﻷوفياء ،الذين ينقلون المعارك الدموية من
الخارج ،من الجبهات والسواتر ،الى أعماق النفس البشرية .لهذا السبب قام بعض
المتورطين في هذا الفن بتحوير أسمائهم أو حتى تواريخهم ،بغية التخلص من اﻷدلة
غير المستحبة التي تربطهم بثقافة اﻻستبداد والعنف ،وقد اعتبر هذا البعض أن
تحوير اﻷسماء أو الخطاب أو تغيير مشتري الخطاب ،أو تدمير الوثائق ،سبب كاف
ومقنع ،في الظروف العراقية ،لتحقيق مبدأ التغيير والنقد الذاتي .وهذه الظاهرة
مركـب لدى هؤﻻء وغيرهم فيما يتعلق بالمراجعة الثقافية التاريخية.
تعكس سوء فهم ُ ّ
يقابل هذا اﻹجراء الدفاعي إجراء مضاد ،يتمثل بفضح مظاهر صناعة الثقافة
اﻻستبدادية من طريق التوقف عند اﻷسماء واﻷحداث ،من دون المضي أبعد من
يفرغان المراجعة من مضمونها باعتبارها نقدا للذات ،يتحتم
ذلك .وكﻼ اﻻتجاهين ّ
أن يقود الى نقد التاريخ .فأي نقد للذات ﻻ يتم عبر وسائط مجتمعية تفاعلية مشتركة
يظل نقدا فرديا معزوﻻ وخاطئا ،ليس بسبب كونه غير قادر على إنتاج إدراك
جماعي عميق للمشكﻼت وطرق حلها حسب ،بل ﻷنه يفضي أيضا ،في أحوال
المراجع الصادق في العزلة والتكبيت واﻻنكسار الروحي والعداء
كثيرة ،الى وقوع ُ
المضاعف ،حينما يرى المصانعين يتسلقون علنا جدران أعلى المؤسسات الثقافية
بيسر تام ،بينما يغرق هو في تعنيف الذات العبثي .وقد عكس القاص عبدالستار
ناصر هذا الشعور المحزن في مراجعاته الذاتية الفريدة والنادرة ،على الرغم من
تعدد تأويﻼتها وأسبابها .إن المبدأ الجوهري للمراجعة الذاتية يقوم على قاعدة
محددة ،هي التصالح مع الذات أوﻻ ،باعتبارها خطوة حتمية تقود الى التصالح مع
المجتمع .بيد أن هذه الخطوة المشروطة ﻻ تتم إﻻ بوعي الذات ،وبإدراك طبيعة
الدور الذي لعبته في ظاهرة صناعة ثقافة اﻻستبداد ،سواء أكان دورا صغيرا أم
كبيرا .حينما تنسى الذات مساهمتها في صناعة ثقافة اﻻستبداد والعنف ،تلجأ حتما،
وبأسرع مما يظن المرء ،الى الوقوع في ورطة صناعة مستبد ثقافي جديد ،وعبادة
طوطم قهري جديد .ولعل أخطر ما تواجهه المراجعة الثقافية في مجال النقد الذاتي
هو تحقير الذات التبريري .وهي عقدة ذنب تتصف بـالميل الى "المسكنة" في
ظاهرها ،تستخدم الضعف وسيلة لتحقيق القوة ،واصطناع الفضيلة وسيلة للتستر
مركبة من مشاعر اﻹذﻻل والكره
على الشر .لكنها في جوهرها تعبير عن أحاسيس
ّ
واﻻحتيال واﻻنتقام ،تستند الى قدر عال من جرعات تخدير الضمير وتنويم العناصر
الحية في الذات .في مراحل الطغيان الطويلة يكون ُ َ
المستذل أمهر من يمارس معاقبة
الخائفين ،وأمهر من يعرف مواطن قهرهم ،وأفضل من ينتخب وسائل تدمير مراكز
َ
المستذلة ،عند انتهاء حقبة القمع،
الثقة في دواخلهم .لذلك يستثمر هذا الفريق طبيعته
ويعود للظهور بمظهر المستضعف ،أو المستذل الضحية .ولهذه الظاهرة فوائد نفسية
واجتماعية تعود بالنفع على الشخصية العدوانية .تبرز هذه الظاهرة حينما يتم
تصغير أو تتفيه حجم ونوع وكمية اﻹسهام في صناعة العنف ،من أجل تبرئة الذات،
والمواصلة في سلوك المصانعة من دون اﻻلتفات الى الوراء .هؤﻻء ،رغما عن
جمود وضمور مشاعرهم ،وإصرارهم على إظهار مقدرتهم على رفض النظر
الخلف ،بدعوى أنهم ألقوا الماضي كله خلف ظهورهم ،إﻻ أنهم أكثر من سواهم
انشدادا طوعا أو كرها ،بالتبعية أو الخوف أو التستر أو المنفعة ،لسلطة الماضي وما
تحمله من كوابيس وبشاعات وحض على إعادة تكرار اﻷفعال الخاطئة .إن اﻻدعاء
الشائع القائل إن ثقافة اﻻستبداد والعنف قائمة على المصانعة ،وتاليا فإنها ثقافة زائلة
وزائفة وغيرحقيقية ،وأن مجترحها يعي حجم خطلها وخللها وكذبها من طريق
ممارسته لها ،أمر أشد خطورة من اﻻيمان الحقيقي بهذا الخلل والخطل والكذب .ﻷن
الذات المصانعة تقوم بتحويل المصانعة من وسيلة للتغلب على كوابح معايشة كريهة
الى مبدإ للتفكير ومنهج للسلوك .أي تصبح المصانعة آلية ضاغطة ،قسرية ،تمارسها
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الذات في مواجهة اﻵخر .إن ظاهرة توارث فن المصانعة ،حيث المصانعة تقود الى
المصانعات ،تعني أن نقد المصانعة فعل متكلف أيضا ،وجزء من عادة المصانعة
التي تربى عليها المصانع وألفها حتى غدت طريقة راسخة للتفكير والفعل .وهذا
يعني أن اﻻعتراف بتكلف الوﻻء للمستبد جزء من آليات الكذب على الذات وتضليل
المجتمع ،وليس نقدا للذات بهدف تطهيرها أو تغييرها نحو اﻷفضل .إن نقد الذات
عملية أكثر عمقا من مجرد تبرير الخطأ ،أو اكتشاف ذريعة تبيح وتجيز ارتكابه
واﻻستمرار في فعله .إنها الوقوف الصادق أمام مرآة الحقيقة ومواجهة المجتمع
والحياة عامة على أساس واحد :اﻻخﻼص للحقيقة ،باعتباره ضمان أمن الذات
الداخلي ،وضمان حرية اﻹرادة ،التي تشكل اﻷساس الفردي والعياني ﻷمن وحرية
الجماعة البشرية التي نحيا في كنفها.
ولكن ،حتى في صفوف الكتاب المعارضين للعنف واﻻستبداد نجد من يخطئ في
تقدير حجم وطبيعة اﻷخطار التي يخلفها الطغيان السياسي في نفوس اﻷفراد
والجماعات .فاﻷضرار ﻻ تقتصر على اﻻيذاء الجسدي والمادي وما يﻼزمهما من
آﻻم ومعاناة وفقد ،وﻻ تتوقف عند التأثير النفسي وما يخلفه من أمراض مستعصية،
طويلة اﻷمد ،بل يتعداها الى ما هو أكثر خفاء ،الى منظومة القيم اﻻخﻼقية للفرد
والمجتمع .وهنا يخطئ كثيرون ممن يعتقدون أن سقوط نظام استبدادي ما يقود
بصورة شرطية الى تغيير جذري في منظومة القيم ،ينتقل فيها البخيل الى الكرم،
والمتزمت الى التسامح ،والكاره الى محب.
إن مثل هذه التقاطبات المتناقضة ﻻ تحدث في ذات اﻹنسان بسهولة ويسر ،وﻻ
تحدث البتة في ظل الحقب السياسية المضطربة والغامضة اﻷبعاد واﻻتجاهات .ففي
منظومة القيم ،ربما يحدث ما هو غير متوقع ،وما هو خارج حسابات المنطق
البشري السليم .ومن اﻷمثلة التي أوردتها سابقا ما عرف في الغرب بالتعري
الروسي" ،الستربتيز الروسي" .وهو تعبير ساخر أطلق على نشاط قام به أحد
الروس بعد سقوط اﻻتحاد السوفيتي ،واشتهر في الغرب لشذوذه اﻷخﻼقي والمهني
وخطورته العالمية .فقد قام الرجل بتأسيس شركة "فنية" ،متخصصة بتدريب
الفتيات الروسيات على مهارات اﻹغراء وفنون الدعارة ،وتصديرهن الى بلدان
العالم .يتم اصطياد الفتيات من البيئات الريفية المعزولة ،ومن التجمعات السكانية
الدنيا ،أو من الفتيات المغامرات واليائسات .بيد أن أغرب ما في مشروع التعري
الروسي هو أن مؤسسه عمل في جهاز الرقابة الحزبية.
ووفق روايته يقول إن فكرته التجارية ولدت أثناء جلوسه في غرفة الرقابة على
الممنوعات .هذه الحادثة قابلها في بولندا ،بعد سقوط النظام الشيوعي ،تحول مسؤول
دائرة اﻹعﻼم والدعاية في منظمة الحزب في شمال بولندا الى أكبر ناشر للمجﻼت
اﻹباحية! إن القيم اﻷخﻼقية ﻻ تتطور من طريق اﻻنتقال التقاطبي من قيمة الى
نقيضها ،بل تجري عمليات تطورها وفق تعقيدات كبيرة تفرضها طبيعة الفرد
والظروف الجديدة المحيطة به .فالفرد يبحث عن تغييرات من طريق التﻼؤم بين
دوافعه الشخصية وبين ممكنات الواقع المحيط به .إن اﻹدمان على الرقابة،
والتلصص على اﻵخرين باسم القيم العليا ،والوشاية ،والتربص شرا باﻵخر ،وفقدان
الثقة باﻵخر ،وطأطأ الرأس لمن هو أقوى ،وفقدان اﻹرادة الحرة ،ﻻ تتحول الى
نقيضها ،وﻻ تكف عن العمل ،أو تزول من تلقاء ذاتها .بل على العكس تنشط بقوة
من أجل الحصول على فرص جديدة ﻹعادة تظهير نفسها ،وإعادة تشغيل الفعالية
النفسية واﻷخﻼقية الكامنة فيها ،كجزء من قانون البقاء ،ولكن بثوب جديد وأشكال
محسنة.
جديدةّ ُ ،

الرقابة من الفعل اﱃ النص
هل ترك الهوس الرقابي الحزبي أثره على النص اﻷدبي والثقافي ،أم أنه ظل
حبيس الذات ،نلمسه من طريق التعامل الشخصي مع حامل هذه اﻷمراض؟
إن دراسة النص اﻷدبي لحقبة اﻻستبداد تبين على نحو جلي وساطع أن هذا
السلوك وتلك القيم كانت القاعدة العقلية واﻷخﻼقية التي طبعت النصوص بطابعها.

إن استعراض بعض منجزات ما يعرف بتيار "الواقعية القومية" من خﻼل بعض
رموزها ،يكشف لنا أن تقاليد الكتابة ومنظورات المعالجة كانت تتم بمنهاجية دقيقة،
تجمع بين السلوك الشخصي لﻺفراد وبين نهج النظام السياسي في وحدة مترابطة
بنيويا ،ﻻ نستطيع فصل أحدها عن اﻵخر.
وإذا كان عزيز السيد جاسم يمثل ويتزعم نظريا ،لفترة محددة ،تيار ما عرف بـ
"الواقعية اﻻشتراكية القومية" ،الذي هو مزيج غير مطبوخ جيدا من ستالينية
مبتذلة ،ونهج شوفيني سلطوي ،ودعاية رومانسية لفظية ،فإن حميد سعيد يمثل جانبه
الحسي والتنفيذي واﻹجرائي بتبنيه وإعﻼئه نظرية التربية الواقعية القومية ،المسماة
"المسألة القندرية" ،بكل ما تحويه من زيف القوة ،وزهو التخويف ،وجرح الكرامة،
وضحالة العقل السياسي .وهنا ،في هذا المثال ،نجد أن التمايز البعثي ضروري
تاريخيا عند دراسة الشخصيات الثقافية .فعزيز السيد جاسم كان قريبا  -من الناحية
الشخصية ،وليس من الناحية السلطوية ،التي كانت تتصل بطارق عزيز وصدام-
من عبد الخالق السامرائي ،بكل ما حمله اﻷخير من أمل  -صادق أو موهوم -
لتجاوز أحقاد الماضي والتوجه نحو لون من اﻻشتراكية الرومانسية .أما التخريج
الدعائي الذي أورده محسن جاسم الموسوي ﻷخيه ،بعد حقبة البعث ،والقائل بأن
عزيز "يجمع التصوف بالماركسية" فهو افتراء محض .ﻷن "ماركسية" عزيز لم
مطعم بشوفينية قومية خالصة ،وهي الطابع المميز لفكر
تكن سوى ابتذال ستاليني
ّ
وسلوك حزب البعث العراقي عامة.
ّأما حميد سعيد فقد نما شخصه في سلم العمل الحزبي في كنف سفاح البعث التاريخي
ناظم كزار ،حيث عمل الى جواره وتتلمذ على يديه.
إن اختيار حميد سعيد الوسيلة المثلى" :القندرة" للتحاور مع المثقف العربي ،لم يكن
سهوا لفظيا من شاعر ،أو سوء فهم واجتزاء ،كما ُيشيع اﻵن الكتاب الرقابيون ،بل
كان فعﻼ نابعا من تقاليد ثقافية وحزبية مجربة ومعروفة ،تعبر عن محتوى هذه
الشريحة ،التي تحل الحط من كرامة اﻹنسان بديﻼ من اﻹقناع ،وتحل أشنع الوسائل
التحقيرية ،السوقية ،محل العقل واﻻختﻼف .ولم يكن الموقف الﻼأخﻼقي -الفعل-
وحده هو ما يثير مشاعر اﻻشمئزاز في هذه الحادثة ،بل كان توثيق وإشهار وتسجيل
الفعل باسمه الشخصي ،كبراءة إختراع ،هو اﻷكثر إثارة للعجب من الناحية
السلوكية والنفسية .ولم يكن ذلك موقف حميد سعيد وحده ،فقد وقف الموقف ذاته من
"المثقفين العرب" ،الذين رفضوا تأييد حروب صدام ،كتاب كثيرون منهم محسن
الموسوي وباسم عبد الحميد وسليم السامرائي وماجد السامرائي ،ولكن بعبارات أقل
سوقية .ومن باب اﻹخﻼص للمثل الرقابية ،بعد سلسلة الكوارث التي لحقت
بالمجتمع ،لم يزل تيار "الواقعية القومية" ،حتى هذه اللحظة ،يتحمس بإخﻼص الى
وينصب نفسه محاميا للدفاع عنها ) .(4فلم تزل هذه
مثل هذه اﻷفكار والمواقف،
ّ
اﻷفكار الشريرة والمتخلفة تمارس من قبل بقايا النظام السابق ،وفي أحوال كثيرة
باسم النظام الجديد ،أو باسم بعض عناصره المتنفذة .وهذا يعني أن "المسألة
القندرية" ليست طرفة ﻻ أخﻼقية حسب ،يتم ترديدها للذكرى أو للدعابة والمناكدة،
وليست حدثا عابرا يستخدمه المتخاصمون لﻼبتزاز الشخصي ،بل هي نهج ثقافي،
يمثل جوهر النظام السياسي وعﻼمته السلوكية المميزة .لقد أوردت هذا الحادثة في
كتابي "ثقافة العنف" ،لهذا السبب حصريا .بيد أن بعض القمامين راح يعيد تكرارها
مسلية ،ولم تكن كذلك على اﻹطﻼق .وهذا اﻷمر
على أنها طرفة ثقافية ،أو سابقة
ّ
يحتم قيام مراجعة ثقافية شاملة ،ﻻ تعني بتغيير الهويات ،بل تعنى بالبحث في أعماق
النظام السياسي وما خلفه من موروثات عدوانية ووبائية كامنة في نفوس اﻵخرين،
وبأشكال تجلياتها المتنوعة في عقول القوى المختلفة.(5) .
لم يزل تراث العنف بأمراضه النفسية والسلوكية حاضرا في وعي مثقفي وكتاب
الحقبة السابقة .لم يزل هذا اﻹرث حيا ،يفعل فعله في العقل وفي النشاط اليومي
وتحت جدران الوعي والﻼوعي .ولم يتوقف تأثير هذا التيار على الداخل ،فقد أظهر
هذا اﻻتجاه وحدة تعبوية منظمة ،أبعد ما تكون عن العفوية ،للسيطرة على مساحات
من الواقع الثقافي العراقي في المغتربات والمنافي .وﻻ يقتصر اﻷمر على تمجيد

ال مستبد من قبل أدباء معروفين كعبدالرزاق عبد الواحد وعبد الرحمن مجيد
الربيعي ،بل يذهب آخرون الى تمجيد رموز ثقافية ﻻ تملك رصيدا فنيا حقيقيا ،بقدر
ما تملك شهرة سلطوية ،كحميد سعيد ،الذي لم يزل محطة رمزية للتمجيد والتقديس
من قبل كثيرين )جواد الحطاب ،أمجد ﷴ سعيد وغيرهما كثير( وﻻ يتوقف اﻷمر
على تمجيده كرمز سياسي وفني ،بل يذهب بعضهم الى الدفاع عن أحط أفعاله
السياسية والثقافية والسلوكية ،كما فعل نجم عبدﷲ كاظم في دفاعه عن موضوع
"المسألة القندرية" ،حينما وجد أن فضح السلوك الﻼإنساني للنظام الديكتاتوري
"اجتزاء" و "عدوانية"!! ) (6ﻷن المساس بحرمة الطغيان المقدس ،وبإهانة البشر،
ضرب من "العدوانية" والكفر ،في نظر هذا الفريق.
لم يتورع بعض بقايا الشيوعيين ،ممن عملوا في خدمة اﻻحتﻼل ،كابراهيم أحمد،
عن الدفاع عن رموز أقل شأنا كفاتح عبد السﻼم ،بحجة الدفاع عن المقاومة الداخلية
الخفية )!!( ،القابعة في قلب النظام الديكتاتور!؟ ويأتي تمجيد عزيز السيد جاسم من
قبل كثيرين ،من دون نقد أو تحليل ،ضمن هذا التوجه الثقافي أيضا ،أي ضمن
ظاهرة إعادة إنتاج قيم العنف والطغيان .وقد وصل اﻷمر ببعض المواقع الطائفية،
التابعة للقوى الحاكمة الجديدة ،أن قامت بتمجيد المجرم الشهير ناظم كزار ،تحت
ذرائع طائفية ملفقة .إن اﻷهداف الثقافية الشريرة تجد دائما مشتركات تجمع بين
أطرافها المتناقضة ظاهريا ،أو المتصارعة وقتيا.
إن ضعف الجانب المهني والثقافي للقوى الحاكمة اﻵن ،وقلة احترامها لدور
وأهمية الثقافة ،وعدم وجود فارق نوعي حقيقي بين ثقافة النظام الديكتاتوري وثقافة
القوى الطائفية والعرقية والمناطقية قلص الفجوة بين السلطة وتيار تمجيد الحروب
والديكتاتورية ،ثم ما لبث أن تحول الى أفضلية مهنية وثقافية ،في ظل تصاعد مناخ
اﻻحتراب الداخلي وطنيا والتمزق السياسي العنيف قوميا .فلم يعد الدفاع عن الفكر
والممارسة الثقافية العدوانية في عهد الطغيان مثلبة ،على العكس تحول جل هؤﻻء
الى ضحايا ،ثم ما لبثوا أن احتلوا مواقع لم يكن جلهم يحلم بها في زمن الديكتاتورية.
ففي البيئات المضطربة والمتخلفة يفقد المجتمع أجهزة الرقابة على العقل
والمنطق العام ،ويصبح السلوك الفردي اجتهادا خاصا ،يشبه اﻷلهيات السوقية،
يستمتع به أفراد مغشوشون يجيدون لعبة صناعة عالم بديل ،مسرحي ،يلغي
ضرورات الواقع ويحل محلها صراعا عقليا وفكريا مخلوقا بقوة انحطاط الواقع
وبمعاونة وسط اجتماعي مؤهل نفسيا وعاطفيا لتقبل وتداول المنافع المغشوشة.
سنوات الحرب الطويلة ،ومعايشة اﻻستبداد ،وضياع أفق القوى البديلة ،أفقد المجتمع
عامة المقدرة على إعادة تقويم نفسه ،وأطلق طاقات البعض الحرة في إظهار
مواهب تجاهل الحقيقة التاريخية القاضية بضرورة تحقيق المراجعة النقدية،
باعتبارها خطوة تأسيسية أولى في سلم إعادة ترتيب الذات الفردية والذات
اﻻجتماعية الكبيرة.
من الظواهر الجديدة التي برزت في نهاية سنوات حكم النظام اﻻستبدادي
ومرحلة اﻹعداد لغزو العراق ،قوائم اﻷسماء المؤيدة والمعارضة .وقد استخدمت
أجهزة السلطة القمعية تلك القوائم بطريقتها الماهرة اﻻحترافية لتحقيق أهداف
مزدوجة ،واستخدمتها أيضا القوى الموعودة بحصة في الحكم الجديد ،سواء أكانت
قوى عميلة عمالة مباشرة لﻸميركان ،أو قوى يسارية وأخرى طائفية وعرقية.
وفي كتابي )من يصنع الديكتاتور( أشرت الى أن هذه اللعبة التي يمارسها الجميع
ضد الجميع ،في ظل مناخ الغفلة التاريخية واليأس الجماعي ،التي يعيشها المجتمع،
سﻼح ذو حدين ،هدفه النهائي اﻹيغال في تدمير الذات الوطنية ،وتمزيق الوحدة
اﻻجتماعية وقواعد المنطق والعقل .ففي حقبة النظام الدكتاتوري نشبت سجاﻻت
ونزاعات ثقافية عديدة ،غذاها مناخ ما عرف آنذاك بمعركة الداخل والخارج .أحد
هذه النزاعات التي شهدتها صحيفة "الزمان" نشب بين عاملين في الوسط الثقافي
المسرحي ،هما فاضل سوداني وأروك علي .بدأ الخﻼف نظريا خالصا حول مفهوم
بـ"البعد الرابع " في المسرح ،ثم انزلق الى السياسة حينما لجأ ثانيهما الى قوائم
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صدام ﻹثبات أفضلياته الثقافية على غريمه فاضل سوداني":أسألك هل ورد اسمك
كباحث أو كمثقف أو كمعني في أمر من أمور الثقافة العراقية أو العربية في هذه
القائمة؟" )الزمان –  6شباط  -2001العدد  (840ورد هذا السؤال تحت عنوان
"صور من الخراب الثقافي بصوت عال" ،وكان بحق يمثل ذروة تصاعد حدة
الخراب في الثقافة والروح الوطنية العراقية .وهنا ،ﻻ نريد أن نقف مع أي من
الطرفين ،ﻷن سجالهما كان مشروعا وصائبا كمناقشة ثقافية تتعلق بعائدية نصوص
وكتابات تتطلب التوضيح ،وربما الجدل الحاد أيضا.
بيد أن ما يهمنا هنا هو أن أحد الطرفين لجأ الى وثيقة يراد بها النيل منه شخصيا،
استخدمها كدليل اثبات للنيل من خصم ﻻ ينافسه على اﻹطﻼق في حقوقه الشخصية
واﻻجتماعية والمهنية أو السياسية .هذا المثال يعني أن المراجعة الثقافية ضرورة
تاريخية حتمية لمجتمع عاش سنوات الحرب واﻻستعباد الطويلة ،وأن غيابها يقود
المجتمع الى البحث عن طرق غير سوية لتسوية خﻼفاته واحتقاناته وحتى مشكﻼته
الشخصية والعامة ،بما فيها خﻼفاته الفنية.
في ظل هذا المناخ تطورت آليات البحث عن بدائل للنقد الذاتي وللمراجعة
الثقافية ،واستعاض عنها الجميع ببدائل مغشوشة ،لكنها قابلة للتمرير اجتماعيا ،بحكم
شدة اضطراب مكونات الواقع والوعي ،وتفكك الذات الوطنية ،وغياب النقد .فبدﻻ
من أن يقدم اﻷديب نقدا لتجربته الطويلة في خدمة مؤسسة الحرب نراه يستخدم قوائم
السلطة ،لكي يحولها بطريقته الحاذقة من قوائم تهديدية على الورق ،الى مشهد
حسي يتحدث عن فرق لﻺعدام تجول في شوارع أوروربا ﻻصطياده .ثم يتحول
الخيال الى واقع حينما تهتبل صحف أجنيبة الحدث المثير فتحوله الى عنوان أمني
من العيار الثقيل في مجتمع يبحث عن إثارة .ثم ما يلبث صيادو الفطائس،
المتحاصصون ،أن يؤسسوا تاريخا وسيرا شخصية على ضوء الحدث ،موثقة بأقﻼم
ومرجعيات أجنبية ومحلية مضللة أو مستهبلة.
هذه السلسلة الطويلة من الغش السلوكي ،ومن صناعة ضحايا وهميين ،ﻻ يلغي
فرص قيام مراجعة ثقافية حسب ،بل يؤسس الى قيام بديل فعال يلغي أية بارقة لقيام
نقد أو مراجعة ثقافية .إن مثل هذه المهارات ﻻ تتوفر للجميع ،لكنها متوفرة لدى
محترفي الحقب اﻻستبدادية بكثرة ،ومتوفرة في مجتمعنا العراقي بكثرة مثيرة
ومحيرة.
ومن اﻷمثلة الحية على هذا ما نشره موقع "شبكة العراق الثقافية" تحت عنوان
" قائمة بأسماء شخصيات عراقية تستعد فرق الموت ﻻغتيالها" ،جاء فيه:
في ظل عمليات اﻻغتيال واﻻختطاف واﻻعتقال التي تمارسها فرق الموت
والمليشيات الصفوية أصدرت هذه المليشيات قائمة جديدة بأسماء عدد من
الشخصيات الثقافية واﻷدبية والسياسية والفكرية و العلمية والتي تعتبر بالنسبة لها
مشاريع للقتل ﻻتهامها لهذه الوجوه العراقية المثقفة باﻻرتباط مع جهات خاصة ،
حصلنا عليها من مصادر
وتاليا القائمة الكاملة التي صدر اﻻمر باغتيالها ،كما
خاصة ،اليكم القائمة و ﷲ يحفظكم و يحفظ أمة ﷴ من هالمصايب".
وقد ذيل النداء باسماء أكثر من سبعمئة اسم اختلط فيها الحابل بالنابل ،ﻷهداف
واضحة ،منها :أوﻻ ،تطويل حجم القائمة .ثانيا ،تلويث عدد كبير من اﻷدباء والكتاب
ممن لم يساهموا في أدب الحرب وثقافة العنف من طريق حشر اسمائهم مع كتاب
النظام الديكتاتوري ونشطائه .ثالثا ،استدرار العطف واظهار البعض بمظهر
الضحايا واﻷبرياء .والقائمة ،لمن تابع أمرها ،لم تكن سرية الى حد يستوجب "
الحصول عليها من مصادر خاصة" ،ﻷنها حرفيا ﻻ أكثر من القائمة المسماة بقائمة
د .ساهر الهاشمي ،المنشورة على مواقع اﻻنترنيت كافة ،تحت عناوين كثيرة منها
"سباق المداحين أمام الطاغية" و"خراب العراق" وغيرها .بيد أن أغرب ما
أظهرته تلك القوائم هو أن بعض اﻷسماء الواردة فيها استخدمت في زمن صدام
"لفضح فرق اﻻعدام الصدامية التي تطارد المعارضين" ،ثم ظهرت بعد سقوط
صدام لفضح فرق اﻻعدام الصفوية ،التي تطارد "الضحية" عينها .واﻷمر الثاني هو
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استثناء ،ﻷسباب مجهولة ،عدد كبير ممن اشتهروا بتمجيد سياسة القمع علنا،
المعروفين بشدة تزلفهم للطاغية وحروبه .وقد فسر اﻷمر على أن اﻻستثناء السريع
هذا جزء من سياسة ملء الفراغ العاجلة ،التي لجأت اليها قوى المحاصصة الطائفية
والعرقية في المجال الثقافي ،موظفة مهارات هذه اﻻسماء لغرض التمجيد الدعائي
للنظام الجديد .فبطرفة عين ينتقل مؤلف الى تأليف "سمفونية المقابر" ،ويتسابق اليه
المتحاصصون من اليسار الى أقصى اليمين ،متناسين أهازيجه الثورية! ونظريته
المساة" :صدام حسين ...اﻻقتحام اﻷول" ،التي تمجد سياسة المقابر والمحارق
الجماعية .بهذه الطريقة البشعة ينتقل التاريخ العراقي من مقبرة الى مقبرة ،مقابر
للتمجيد ومقابر للنحيب ،والممجد والمنتحب والبائع والمشتري واحد.
ولم تكن هذه القوائم مجرد لوائح باﻷسماء ،فقد تحولت فور صدورها الى
مسلسﻼت من الوقائع اﻷرضية ،التي تناقلتها أجهزة اﻹعﻼم ،بما فيها اﻷجنبية،
تتحدث ،على لسان أبطالها ،عن فرق لﻺعدام تتجول في الشوارع ،باحثة عن هذا
اﻻسم أو ذاك .وقد أوردنا ما نشرته الصحافة السويدية عن أخبار انتظار فرق
اﻹعدام للشاعر عدنان الصائغ قرب منزله في مدينة مالمو السويدية! تحت عناوين
مثيرة ":شاعر عراقي يرفض الخوف )ﻻ يخشى( من فرق اﻹعدام" ،و" مراقبة
مشددة على عمﻼء النظام " من قبل الشرطة السرية السويدية "سيبو") .اريك
ماغنسون -سيدسفنسكان –  25ايلول  ،(2000وأعيد تكرار اﻷمر بعد أعوام
)سيدسفنسكان  25 -ايار  ،(2002ثم تكرر مرات ومرات .استخدمت قوائم
"اﻻسماء" من قبل طرفي المعادلة الثأرية ،النظام وبعض أطراف المعارضة،
كوسيلة للتخويف واﻻبتزاز .لكنها سرعان ما انقلبت الى مسلسﻼت من الشائعات
واﻷكاذيب راح البعض يروجها لتسويق نفسه ،والتي أخذت بعد فترة وجيزة من
الزمن تخرج من إطار الخبر والشائعة وحتى الحدث الملفق ،وتغدو سيرة حياة
نضالية موثقة .حينما صدر ديوان الشاعر عدنان الصائغ "تأبط منفى" عن "دار
المنفى" ﻻبراهيم أحمد ،تضمن الديوان سيرة مقتضبة للشاعر ،تؤرخ لحكم اﻹعدام
الصادر بحقه على أنه حقيقة غير قابلة للطعن ،موثقة بأمر قضائي!
عند هذه النقطة لم يعد الخبر يتعلق بقائمة أسماء .لقد أضحى سيرة شخصية
بطولية وشهادة تاريخية ،تلغي أي حديث عن أمر تافه اسمه مراجعة أو نقد ذاتي ،أو
صحوة ضمير ،أو تصالح مع الذات ،وغيرها من الترهات .هنا يتحول اﻻعدام
الوهمي من خبر الى إشاعة عن فعل في طريقه الى التنفيذ ،ثم الى أمر قضائي
محقق .وهنا يظهر اﻻحتراف جليا في موضوع استخدام الصحف اﻷجنبية أو اللغة
اﻷجنبية وسيلة لتمرير المغشوشات .لهذا وجدنا صدى فرق اﻻعدام الجوالة يظهر
بعناوين عالية اﻹثارة بلغات أجنبية ،وحتى السيرة الخاصة للشاعر عدنان الصائغ
المزورة مثﻼ ،التي جعلته هاربا بسبب حكم باﻻعدام صادر بحقه ،لم تظهر في
النص العربي ،بل حصرت بالنص السويدي .نحن هنا أمام تسويق ثقافي احترافي،
تحت واجهة التحاصص السياسي .إن فقدان المراجعة الثقافية تيسر من عملية تلفيق
وصناعة سير وتواريخ ،بدﻻ من أن يتم تمحيص التاريخ والوقوف ضد جانبه
المضلل والفاسد ،لكي يتجنب المجتمع -ومعه الفرد  -أخطار إعادة إنتاج اﻷخطاء
التاريخية من جديد.
قد يبدو هذا السلوك في ظاهره فرديا ،وربما بدا مهارة تسويقية شخصية جيدة
وناجحة .وهذا صحيح الى حد ما .لكنه فعل جماعي منظم ،يرتبط باسم هذا الفرد أو
ذاك ،لكنه ُيجير لمصلحة قوى سياسية تتجاوز حدود اﻷفراد .إنه جهد استثنائي ،فريد
في مهاراته وأخيلته ونتائجه .وهو في عين الوقت مكابدة نفسية حقيقية مؤلمة نفسيا
واجتماعيا ﻷصحابها ومعايشيها .إنه صراع عنيد ،لكنه صراع ضد حركة الواقع
الطبيعية ،وضد ضرورات التغيير الثقافية ،اﻻجتماعية والشخصية ،الرامية الى
إعادة الكرامة واﻻرادة المسلوبة لﻼنسان عامة ،وللكاتب والفنان خاصة ،وإعادة بناء
الذات الوطنية على أسس المواطنة العادلة ،والحرية في التفكير والتعبير.
هذه الوقائع الحسية ﻻ تعني سور أمر واحد :إن مقاومة النقد الذاتي الشرسة والعنيدة
التي يبديها البعض ،ومقاومة التغيير بشقيه الفردي واﻻجتماعي ،والوقوف ضد

المراجعة الذاتية والجماعية ،قد تعود بالنفع لبعض المسوقين الثقافيين المحترفين،
لكنها تغدو وباﻻ على الجمتمع عامة .إن أبرز اخطار مقاومة النقد الذاتي والمراجعة
والمكاشفة ﻻ تكمن في حرف النضال الرامي الى تطبيع الحياة ،وإلهاء المجتمع
بأمور لم تعد صالحة للحياة حسب ،بل منح اﻵخرين ،ممن عاشوا الحالة نفسها،
جرعات موهومة من اﻷمل الزائف ،أو تخويفهم من مخاطر اﻻنجرار وراء
"مكيدة" تنقية الذات والتخلص من تراكمات الماضي واضطراباته السلوكية
والعقلية ،ومن مشاعر القلق وفقدان اﻷمان الداخلي ،وتراكم الكراهية ومشاعر الثأر
واﻻنتقام المكبوتة .فهذه "المكيدة" تهدف الى كشف المناطق الرخوة من الذات ،تتيح
للعدو  -الحقيقة  -سرعة افتراسهم .إن اللجوء الى التزوير ،ببساطة شديدة ،نضال
عنيد وبديل أيضا ،لكنه نضال يضع الوهم بديﻼ من النقد والمراجعة الذاتية
والجماعية ،نضال يتجاهل تماما حقيقة أن طريق الوصول الى الحقيقة أكثر استقامة
من هذا الدرب الملتوي ،وأكثر قصرا من هذه الدورات المعقدة من التسويق
الشخصي والسياسي اﻷناني المفضوح .إن تكلفة الفرصة البديلة في تحقيق النقد
الذاتي والمراجعة الطوعية أقل مشقة من هذا الكفاح الطويل المرير ضد الحقيقة،
وضد عملية إعادة تطبيع الحياة وتخليص الذات من حموﻻتها وموروثاتها الضارة
والكابحة ،الكابوسية.
صدرت هذه القائمة في تشرين الثاني من عام  ،2004بعد ما يقرب من عام على
احتﻼل العراق .لقد مضى عقد ونصف العقد على اﻻحتﻼل ،ولم ير أحدٌ
فرق
َ
اﻹعدام تتقدم صوب هؤﻻء ،بل على العكس تماما رأينا مؤسسات "دولة فرق الموت
الصفوية!" ترعاهم ،وتمنحهم ما لم يحلموا به في زمن الطاغية .رأينا كاتبا
متواضعا ،قام بكتابة تعليقات متواضعة ،في نشرة متواضعة ،في أفقر مدينة جنوبية،
يصبح الرأس اﻷكبر للصحافة العراقية .رأينا مادحا بائسا في زمن الديكتاتورية
يجلس في قمة هرم اﻻتحاد العام لﻸدباء في زمن سقوط الديكتاتورية .ورأينا ّ
هتافين
وممجدين سطحيين يتبوؤن أعلى المراكز في كبريات صحف "دولة المليشيات
الصفوية!" .ومنهم من انتقل من مجرد كاتب مجهول في فيلق الحرب الى متحكم
بأمر أكبر المجﻼت الثقافية! ورأينا مقدم فواصل إخبارية صغير يتحول الى نجم
إعﻼمي وثقافي كبير .رأينا أستاذا جامعيا واشيا ،متملقا ،يصبح أستاذا عابرا
للقارات! بعضهم وصل الى ما هو أبعد وأعلى ،في قائمة المكرمين .ما المنطق الذي
يحكم هذه الظاهرة ،ويحكم الواقع الثقافي العراقي؟ أين موقع الخلل؟ من يجرؤ على
نقد هؤﻻء؟ من منحهم القدرة على اختراق قوانين المنطق؟
أطراف عديدة أسهمت في صناعة هذه الواقع .ﻷن الفساد المادي واﻻقتصادي
واﻻجتماعي له وجهه الروحي واﻷخﻼقي والسلوكي ايضا.
لم تتوقف ظاهرة المؤازرة والتعاطف مع هذا التيار على مريدي النظام
الديكتاتوري ،بل تعدت ذلك الى شرائح متنوعة ،أبرزهم نشطاء اﻻحتﻼل اﻷميركي
من بقايا الشيوعيين ،أمثال عزيز الحاج و إبراهيم أحمد ،اللذين تفانيا في الدفاع عن
هذا الفريق ،في تسابق محموم من أجل التعجيل في كسب هذه الشريحة الى صف
تيارهم .ووصل اﻻسفاف بثانيهما الى حد طمس محاوﻻت النقد الذاتي الجريئة ،التي
قام بها بعض كتاب أدب الحرب ،كمحاولة عبد الستار ناصر الرائدة في مجال فضح
الطبيعة اﻻرتزاقية للثقافة الديكتاتورية من دون أن يغفل نصيبه الشخصي فيها.
إن تحليل محتوى وآفاق النهج الثقافي لتيار سياسي معين ،يتطلب البحث عن
نقاط التقاطع والصدام وعناصر التوافق المحورية فيه .ففي هذا الجانب نعثر على
توافقات وصدامات قد تبدو خالية من المنطق في ظاهرها ،لكنها ﻻ تفسر في نهاية
المطاف إﻻ بطريقة واحدة :التوافق على تمجيد الخطأ والشر ،والتوحد فيه وحوله.
فعلى الرغم من أن شخصيتين مثل عزيز الحاج وإبراهيم أحمد ،يشتركان عمليا مع
قيادة الحزب الشيوعي في تأييد العمل مع حكومة اﻹحتﻼل ،إﻻ أن الحزب الشيوعي
وتاريخه  -ﻻ يشمل القيادة الحاليةُ -خص بنقد شديد وتجريحي من قبل الكاتبين .على
الرغم من هذا التجريح القاسي إﻻ أن الكاتبين لبثا يحظيان بتقدير خاص ،ﻻ ينحصر

في مأثرة تأييد اﻻحتﻼل فقط ،بل يتعداها الى الدفاع عن رموز ثقافة العنف
الديكتاتورية .فقد كانت اعتراضات إبراهيم أحمد على نقد ثقافة العنف تقابل
بترحيب ،وبترويج دعائي مبالغ فيه من قبل الحزبيين الشيوعيين .ومن يتصفح
مواقع اﻻنترنيت يجد سيﻼ جارفا من هذا التأييد والمعاضدة ،ممهورا باسماء كتاب
يعتقدون سهوا أنهم شيوعيون مخلصون .نقطة اﻻلتقاء هذه ،لم يقلل من أهميتها كون
يعرضان الشخصية الشيوعية العامة الى أنواع عديدة من ضروب المهانة
الكاتبين ّ
اﻷدبية والضحالة الثقافية .نقاط اﻻلتقاء تثبت وحدة اﻻتجاهين ،بصرف النظر عن
أشكال الخطاب وأساليب ظهوره ،وبصرف النظر عن ارتباطاتهما التنظيمية
وغاياتهما الحزبية والسياسية .ﻷن الوحدة العقلية تتجاوز حدود اﻷطر التنظيمية.
وفي مراحل الفوضى العقلية تتجاوز هذه الوحدة الحواجز المنطقية والعقلية ،وتغدو
ضربا من النهلستية اﻷخﻼقية ،التي تجعل كل ما هو نافع صائبا ومشروعا وحتى
عادﻻ وجميﻼ ) .ﻻ نعني هنا النهلستية بمعناها الفلسفي والثقافي أو السياسي كحركة
تاريخية(.
ولم يكن موقف الكتاب الحزبيين المتعصبين ،المرتبطين بالحزب الشيوعي أقل
سلبية .فقد دعموا جل أفراد وممثلي ثقافة العنف ،واستقبلوهم باعتبارهم معارضين،
على أمل كسبهم الى حظيرة الحزب .وتصدى الكتاب الحزبيون أيضا ،بطرق
مباشرة وغير مباشرة ،على مدى عقدين ،للنقد الذي سعى الى تسليط الضوء على
الثقافة الديكتاتورية ،وللدعوة الى مراجعة ثقافية شاملة وجذرية .وقد أثبتت اﻷيام أن
ممثلي ثقافة العنف عسيرون على الهضم ،ﻻ تسهل عملية ابتﻼعهم بيسر ،وأنهم
اﻷقدر على ابتﻼع اﻵخرين.
إن اﻻلتباس الثقافي والسياسي الذي أحدثه تجاهل قيام مراجعة نقدية شاملة
تربوية وحقوقية ومهنية وثقافية وسياسية وتشريعية قاد الى خلق أمر واقع معقد
أفادت منه القوى السياسية كافة ،من دون استثناء ،لمصالحها الذاتية الضيقة
واﻷنانية .وربما يكون أخطر مﻼمح هذه الظاهرة هو أن المشمولين بها كانوا على
وعي تام ،بشكل مطلق ،بما يفعلون .ولعل أطرف موقف سياسي يتعلق بإشكاﻻت
موضوع المراجعة نجده في التنويه ،الذي كتبه موقع يساري عراقي ،في  19كانون
اﻷول  ،2017والذي يمثل تجسيدا دقيقا ونموذجيا يصور ويفسر هذه الظاهرة من
داخلها " :كلما اقترب مجموع أصدقاء صفحة اليسار العراقي من ال  5000نقوم
بحملة تطهير للصفحة من المندسين أتباع النظام البعثي الفاشي المقبور ،والمرتزقة
أتباع تجار الطائفية والعنصرية ما بعد احتﻼل العراق في  9نيسان  ،2003ومن
خونة الشيوعية ودماء الشهداء البريمريين إضافة الى الشيوعيين العدميين تجار
شعار تفتيت العراق" .ويختتم التنوية بالقول " :التطهير يفسح المجال لضم اﻷصدقاء
الجدد"! هذا التنويه "الفطري" يعكس على نحو واضح اختﻼط اﻷوراق والتباس
المواقف ،وشدة ضغط موروثات الماضي السلبية على الواقع الراهن.
لقد تمتع مريدو ثقافة العنف الديكتاتوري ومن يحيط بهم بشبكة من الحماية
المهنية ،وبمظلة من الحركة ،لم تحظ بها شريحة ثقافية في العراق من قبل ،وربما لم
تحظ بها أية شريحة في تاريخ الثقافة العالمية .فقد تفوق ما حظي به هذا التيار على
هامش الحرية الذي تمتع به بعض أفراد "المثقفون العراقيون المستقلون" في حقبة
النظام الديكتاتوري .ولم يقترب من مكانتهم في الحصول على الدعم واﻻنتشار سوى
بعض فئات العسكريين ،الذين دفعت الحاجة اﻷمنية الملحة ،وعمليات الشراء
الحزبي ،الى إعادة استخدامهم في مختلف الجبهات ،وفي أحوال كثيرة في جبهات
متعارضة ،حيث امتدت رقعة نشاطهم من "داعش" حتى الجيش العراقي الرسمي،
وجيوش قادة الفرق والكتل السياسية.
إن تمزق اﻹطار الجامع للمؤسسة العسكرية ،بالترافق مع اختفاء سلطة حزب البعث
الحكومية ،وحاجة المنطقة الى العنف اليومي المحتدم ،أعاد اﻻعتبار للكثير من
عناصر المؤسسة العسكرية ،باعتبارهم قوة تشغيلية تخصصية .بيد أن قدر
العسكريين كان ظالما ،مقارنة بقدر الكتاب والمثقفين ،الذين لم يرغموا على
اﻻصطفاف في معسكرات متقاتلة حتى الموت .فلم يتم المساس بأي فرد من أفراد
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هذا التيار روحيا أو جسديا أو قضائيا .ومن جانب آخر لم يقدم أحد منهم ،سواء أكان
صغيرا أم كبيرا ،على التضحية والقتال ضد المحتل .فلم يتسلح أحد منهم قط حتى
بحجر صغير دفاعا عن النظام المنهار ،الذي تبادلوا معه الخدمات طوال أربعة
عقود.
إن الحاجة التي دفعت الى اﻻفادة من خبرات العسكريين من قبل جميع اﻷطراف
المتحاربة ،دفعت في الوقت عينه جميع اﻷطراف السياسية ،العراقية والعربية ،الى
اعتماد هذا التيار وسيلة لملء المقاعد الفارغة في عربة اﻻحتراب الداخلي والعربي
واﻹقليمي المتصاعد عنفيا في كل مكان .فقد أفاد هذا التيار مهنيا من القوى
اﻹسﻼمية الشيعية والسنية على حد سواء ،وأفاد من دعم هذه القوى وهي في السلطة
وخارجها ،وحينما تكون على رأس الحكومة ،أو حينما تعود الى مقاعد مجلس
النواب كشريك في مغانم الحكم .شمل هذا جبهة واسعة ،متنوعة ومتناقضة ،لم
يعرف التاريخ مثيﻼ لها في سعة تناقضاتها وتنوعها ،امتدت من القوميين الكرد
اﻻنفصاليين حتى التيارات الطائفية ،ومن المدنيين حتى بقايا القوى البعثية أو التي
تمتد جذورها التاريخية الى البعث ،ومن العراق الى أكثر الدول الخليجية عدوانية،
أوروبيا وعالميا .هذه الشبكة الواسعة جعلت من هذا التيار
ولم تنعدم هذه اﻹفادة
ّ
مكـنه من بناء شبكة عظيمة السعة من
َ
الفريق اﻷعلى حظا في قائمة اﻻستثمارّ ،
العﻼقات ،التي تبدو مبعثرة في الظاهر ،لكنها متحدة في أمور جوهرية ،أبرزها
اﻹخﻼص للقيم الرقابية ،و المقدرة العالية على وضع الخبرات الشريرة في موضع
الفعل ،واستثمارها حيثما وجد مستثمر متحمس .وإذا كان فريق المستقلين العراقيين
أفاد من صدام الكتل المتصارعة وتكسراتها من دون عدوانية أو تفريط أخﻼقي ،فإن
هذا الفريق أفاد إفادة مطلقة من مناخ الحرب الشاملة ،الدائرة في جسد المجتمع
العراقي والعربي في حقبة ما بعد اﻻحتﻼل ،واستثمر بشكل ناجح شيوع سياسة
ومفاهيم فوضى الحرية .ففي واقع اﻷمر إن رفض المراجعة الثقافية جزء عضوي
من سياسة الفوضى الخﻼقة ،التي أطلقت طاقات العنف واﻻحتراب وما يرافقها من
فكر وقيم وخطاب عنفي ومشاعر انتقامية وأحقاد .ﻷن سياسة الفوضى مشروع
خارجي ممنهج ،مرسوم من أعلى ،مفروض بقوة السلطة الدولية اﻷكبر ،المسيرة
ﻷقدار المنطقة .وهذا اﻷمر يعيدنا الى المقارنة التاريخية الداخلية مجددا .في
اﻻنتفاضة الشعبية عام  1991قوبل البعث حزبا وأفرادا ومؤسسات بمشاعر انتقامية
غاضبة وعفوية ،لكنها صادقة ،تعبر عن الخزين المكبوت على مر السنين في
نفوس المجتمع .ممارسات اﻻنتفاضة العفوية ،ذات الطبيعة اﻻنفجارية ،قابلتها
محاكمات صورية لرموز النظام ،اختتمت بنهايات طائفية حاقدة ومشينة ،أفقدت
المحاكمة القضائية التاريخية ضرورتها اﻷخﻼقية والثقافية واﻻجتماعية ودورها
التربوي.
كلتا الظاهرتين قادتا الى نتائج متشابهة .اﻷولى بفورتها الصادقة ومشاعرها
ّ
المرشدة ،وغير السوية ،كحل إجتماعي يتوجب أن يقوم على
المعلنة ،ولكن غير
مبادئ العدالة واحترام حقوق اﻷفراد والجماعات ،بمن فيهم المخالفون والمخطئون،
والثانية بمسلسﻼتها القضائية الطويلة ،المملة ،السحطية والهزيلة اﻷغراض
والنتائج ،التي اختتمت بمشد انتقامي طائفي مثير لﻼشمئزاز .فإذا كانت اﻹنتفاضة
أطلقت مشاعر الغضب فإن مشروع اﻻحتﻼل ،الذي قام بكبت وكظم المشاعر
الحقيقية ،لجأ الى اﻻحتيال اﻹعﻼمي بمحاكماته الشكلية ،التي تفتقد الى المعايير
التربوية والمهنية والثقافية ذات البعد اﻻجتماعي التاريخي ،والتي أريد بها أن تكون
بديﻼ من المراجعة التاريخية المطلوبة والضرورية.
ماذا قدم هذا الفريق للثقافة عامة؟ لم يقدم أية إضافة خاصة ،مميزة ،تستحق
اﻻحترام على المستوى الفني والجمالي والعقلي .سبب هذا العجز ليس ﻷنه غير
مؤهل لذلك حسب ،بل ﻷنه تيار تخصصي تولى مهمة تاريخية محددة تتمثل بالدفاع
عن حقبة الحروب واﻻستبداد ،ولم يختزن من تجاربها سوى الجانب العدواني ،إرثه
الوحيد وخبرته اﻷثيرة .ماذا قدم هذا التيار للنظام اﻻستبدادي الذي عمل في خدمته؟
لم يقدم شيئا يصلح للبقاء أو يدعو للتقدير .وهو اﻵن يفعل اﻷمر عينه .عدا نقل
الخبرات الثقافية المرضية ،التي يضعها في يد المستهلكين والمستثمرين .ﻻ شيء
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جديدا ،سوى المستثمر .بيد أن هذا الﻼجديد أضحى فاكهة الربيع العربي الجديدة،
المشتهاة ،والمطلوبة في سوق التداول الثقافي ،القائم على الخطاب التضليلي،
ونزعات التدمير وصناعة الكراهية بين الشعوب والقوميات والطوائف.
من غير الﻼئق أن نرى النقد الثقافي يقف عاجزا أو عازفا عن متابعة هذه العودة
العلنية لتيار كان من الﻼزم أن ُيقبر عند سقوط النظام الذي أنتجه .لقد سجل اﻷدب
الروائي العراقي لمحات من نشاط هذا التيار الرقابي ،سابقا النقد في توثيق ظاهرة
"اﻹدمان" الرقابي وعبوره من مكان الى آخر ،ومن حقبة الى حقبة .ففي رواية
)مياه متصحرة( ،لحازم كمال الدين ،يصف بطل الرواية امتدادت السلوك الرقابي
التاريخية بدقة فائقة قائﻼ" :هل تراني أكذب أم أستبق اﻷحداث؟ هل أعاني من عقدة
زيف فيلمي أيام الطاغية وعاد فاحتل موقع الرقيب مجددا في الزمن
الرقيب الذي ّ
اﻷمريكي؟".(7) .

الواقعية القومية ﰲ التطبيق
في ظل منهج "الواقعية القومية" يتم رسم الفرد في هيئة سياسية وأخﻼقية
نموذجية ،مفصلة على مقاس المناضل الحزبي "النقي" .فحينما يحاور ناقدٌ من تيار
الشاعر عبداﻷمير معلة حول إنسانية "ﷴ الصقر" )صدام( ،فإنه
"الواقعية القومية"
َ
ﻻ يرى عبد اﻷمير معلة ،بل يرى من يقف فوق رأس عبداﻷمير ،يرى "الصقر"
الباطش .وحينما يتحاور مع التكرلي حول شخصية "عدنان" ،وحول ما هو
"مقصود" و"غير مقصود" ،فهو ﻻ يرى التكرلي أو نصه ،وإنما يرى صورة القائد
في شبابه ،ويرى في المشهد كله صورة الحزب القائد في عرس "ثورته".
النزعة النقدية التعبوية هذه مارسها نجم عبدﷲ كاظم أيضا ،باسم "الواقعية
القومية" ،في تقييمه لرواية )شقة في شارع ابي نؤاس( ،حينما حصر الميل البعثي
في شخصية "سامي" ،جاعﻼ منه شخصية محايدة في جريمة اغتصاب المرأة
الكردية "نعيمة" من قبل القومي "عداي"! أي انه مارس الدور نفسه الذي طلب من
التكرلي أن يفعله مع "عدنان" .وهو التفسير ذاته الذي يمارسه التكرلي حينما يُسأل،
بعيدا عن اﻹعﻼم ،عن شخصية "عدنان" .وهو عين ما نراه في )الوشم( ،ولكن
مقلوبا رأسا على عقب ،حينما أشاعوا تعميما تدنيسيا ضد المجتمع العراقي بأكمله،
جاعلين تجربة سقوط "كريم الناصري" السياسية واﻷخﻼقية "القاسية والسلبية إنما
كانت تجربة مجتمع بأكمله" ،تيمنا بعبارة عزيز السيد جاسم القائلة "الوشم قصتنا
جميعا" (8) .وهو تعميم تدنيسي ،ﻻ يوازيه سوى أمنية تحقيرية مماثلة ،أطلقها حميد
سعيد في مقدمة كتابه ) أوراق الحرب( ممجدا فيها القائد الذي  " :حرص على أن
تكون لكل عراقي قصة في ملحمة قادسية صدام" .هذا التوارث المنهاجي الخفي،
الذي ﻻ يرى بيسر ،عند تجزئة النصوص والقراءات ،هو ما يعنينا عند الحديث عن
امتدادات ثقافة العنف في العقل الثقافي الراهن واستمرار حضورها وفعلها ،على
الرغم من سقوط أساسها السياسي والسلطوي " .وعندما جاءت الحرب اصطادت
الذهن في تلك اللحظة ،لحظة اﻻنفتاح على التغيير"" .جاءت الحرب" ،هكذا يعبر
محسن الموسوي في تقويمه ﻷدب الحرب عن واحدة من أبشع وأطول وأغبى
حروب التاريخ المعاصر .تعبير "جاءت" رأيناه يتكرر مرارا على ألسنة مناصري
اﻻحتﻼل ،في هيئة " عندما دخلت الدبابة اﻻمريكية" ،و "حينما حضرت القوات
اﻷمريكية"! نحن أمام حروب تأتي بنفسها ،ودبابات وجيوش تزحف من تلقاء ذاتها.
هذا التوارث الشعوري والعقلي هو اﻷساس الجوهري المشترك بين النقائض :موت
العقل وموت الضمير الوطني .بين قطبي النقد الرئيسين ،التنزيه الحزبي والتدنيس
الوطني ،كان العنصر الوحيد الرابح في المعادﻻت النقدية هو الثقافة اﻻستبدادية،
والشخصية الحزبية المتسلطة ،الممثلة لنظام القمع .وهذه نتيجة غير سارة وطنيا
وثقافيا.
مثل هذه الفخاخ السياسية الرقابية ،الخطيرة ،التي ترتدي ثوب النقد ،ظهرت
كثيرا في الحقبة الديكتاتورية ،وتعمقت في تربة القسوة والعنف والحروب .لكنها
عادت مجددا في حقبة سقوط حكم صدام حسين ،فغدت نهجا جماعيا وعنوانا لمرحلة
فوضى الحرية ،تمارس على يد حراس الصمت السابقين ،أو على يد هواة يتفتحون

فنيا وعقليا في ظل سياسة الفساد المادي والروحي المتواصلة ،بصرف النظرعن
موقع وجودهم الحزبي والسياسي.
لقد تكرر الحوار الحزبي اﻻستقصائي ذاته ،المكتوب على ضوء المنهج النقدي
عينه ،منهج البحث عن هنات وهفوات عقائدية وفنية تتصادم مع النموذج البعثي
"المثالي" .مثل هذا الحوار النقدي ،الذي يضع الكاتب في مواجهة ذاته المقموعة،
وفي مواجهة السلطة القامعة ،جرى تنفيذه من قبل نجم عبدﷲ كاظم مع عبد الرحمن
مجيد الربيعي ،عندما أطلق الناقد أسئلته المجيرة لمصلحة الرقيب السلطوي .هل
كان سفر "كريم الناصري" في )الوشم( يعني أنه "قد ضاع"؟ أي أنه تخلى عن
وعده لـ "جابر الموصلي" بالعودة إذا عاد البعث الى السلطة!! ولماذا "هبط"
الربيعي في )اﻻنهار( ولم يتمكن من "تمثيل الواقعية اﻻشتراكية القومية"؟ في هذا
الموضع لم يجد الناقد النقاء القومي والبعثي المطلوب في شخصية بطل الرواية .فﻼ
أثر في شخصية )صﻼح كامل( لـ" اﻹنسان القومي الثوري الصحيح أو ،وكما أعتقد
أن الكاتب يقصده ،البعثي الثوري الصحيح".(9) .
إن تجميع المشاهد النقدية والروائية السابقة يضعنا أمام حقائق جديدة ،لم نفكر
فيها من قبل على نحو عميق .لقد غرق نقدنا في لجة البحث عن عﻼقات حسية تربط
الكاتب والفنان بالنظام الديكتاتوري ،في هيئة انتماء الى حزب البعث ،أو العمل في
منظومته اﻹعﻼمية والحزبية والسياسية والحربية المباشرة ،أو البحث عن كلمات
وجمل تتحدث عن القائد وعن الحزب ومشاريعه السياسية والحربية .إن هذا الحد
المتواضع من النظر الى الواقع الثقافي ،والى المنتج الثقافي ،هو الذي سوغ القبول
بتنازﻻت كمية ونوعية في المجال الثقافي والعقلي ،تتمثل بمنح شهادات براءة ذمة
مجانية تبرر أخطاء هذا أو ذاك ،واعتبار هذا التنازل المعادل التام لما يعرف
بالمراجعة الثقافية .إن المراجعة الثقافية الحقيقية تقوم على فهم ما وراء ظاهر
النص ،والى فهم العﻼقات الداخلية البنيوية ،التي انطبعت في المشاعر واﻷحاسيس
والممارسات وطريقة انعكاسها فنيا وفكريا في نتاج وفي وعي أربعة أجيال .إن
اﻻكتفاء بالسطح استتبع بالضرورة القبول بمرحلة القفز على المراجعة الثقافية
كاملة ،ﻷنها أعتبرت تحصيل حاصل ،بعد سقوط الحقبة الديكتاتورية وتشتت وتبعثر
قوى السلطة بعد انهيارها التاريخي أمام الغزاة اﻷميركان .إن كشف عﻼقات النص
الداخلية سيظل العنصر الجوهري في أية مراجعة ،أو أية إعادة تحليل لشبكة
العﻼقات النفسية والفنية التي سيطرت على الواقع الثقافي العراقي .وهذا اﻷمر ﻻ
يتأتى من طريق اﻻستغراق في النظر الى سطوح الظواهر .فحينما ننظر الى
اعتراض نجم عبد ﷲ كاظم على النصوص السابقة ،باعتباره نموذجا مجتهدا،
حرص على اﻻلتزام بمعايير النقد "اﻻشتراكي القومي" ،نعثر على نمطية داخلية
عالية الدقة ،تقوم على خطوط منهجية صارمة ،تتحدد في كلمة واحدة حسب ،هي
كلمة "النقاء" ،بكل ما تحمله هذه الكلمة من مضامين شوفينية عقائديا ،في إطار
الفكر القومي واﻻستبدادي .فشخصية "عدنان" في رواية )الرجع البعيد( ،على سبيل
المثال ،تقاس فنيا بمقدار خضوعها لـ "التطويل" .أي يتوجب إدخالها في سرير
"بروكوست" للنقاء اﻻستبدادي ،لكي تكون مطابقة لنقاء "الثورة" (10) .وحتى
حينما يتم ابتزاز كاتب بعثي مشهور  -اعتبره باسم عبد الحميد حمودي صاحب
"النص الرائد في الرواية البعثية"  -مثل عبداﻷمير معلة ،فإنه يوضع في مواجهة
لحظة النقاء الخالصة ،ممثلة في زبدتها الصافية ،شخصية "ﷴ الصقر"! وحينما يتم
البحث عن مغتصب في رواية )شقة في شارع أبي نؤاس( يتم تأويل شخصية
المغتصب على أنه قومي ،أما "سامي" البريء من التهمة المباشرة ،فهو
"عداي"
ِ
بعثي .هنا يقوم النقد ،بمعيارية صارمة ،بعملية دفاع عن نقاوة "الثورة" .وهو عين
عبر عنه محسن الموسوي وصاغه في عبارة دقيقة عظيمة الدﻻلة" :العفة
ما ّ
الثورية"! ) (11هذا الجانب أغفله كثيرون ممن انشغلوا بهجاء الحقبة الديكتاتورية
أو بتنزيهها ،حينما لجأوا الى ايجاد عﻼقات شكلية وقرائن حسية خارجية لتفسير
مضامين النصوص .إن قوانين ومبادئ "النقاء" العقائدي في الحقب اﻻستبدادية،
خطوط حمر ،ﻻ تظهر في اﻷعم في الكلمات ،وإنما تنبث في مضامين اﻷفعال ،وفي
البعد الفكري للعمل .لذلك هي أخطر بكثير من الدعوات اﻵيديولوجية التحريضية
المباشرة والصريحة .لكنها ربما تظهر صريحة أحيانا ،كما حدث في نقد رواية عبد

الرحمن مجيد الربيعي )اﻷنهار( ،التي يقول عنها نجم عبدﷲ كاظم " :بداية أوضح
بأنه قد يكون تعاملي معها قاسيا ،وأنا ﻻ أدري بالضبط ِلم َ أجد في نفسي هذه القسوة
كلما وقفت عند هذه الرواية" .لكنه سرعان ما يميط اللثام عن سبب القسوة ،حينما
يقول ":ﻻ أجد في شخصية )صﻼح كامل( اﻻنسان القومي الصحيح أو ،وكما اعتقد
ان الكاتب يقصده ،البعثي الثوري الصحيح" .لقد أنتجت حقبة اﻻستبداد الطويلة
والقاسية قارئها وكاتبها وناقدها اﻷخضع ،الذي يستمتع بإذﻻل مزدوج :إذﻻل نفسه،
وإذﻻل اﻵخر.

البحث عن اﳌستبد الطاهر
لم يكن البحث عن "النقاء" النظري والعملي مجرد أداة معيارية للقياس والتقويم،
بل كان منظورا وهدفا حزبيا ،اتفق تيار "الواقعية القومية" على مضمونه ،لكنهم
اختلفوا في طريق وأشكال التعبير عنه .فإذا كان محسن الموسوي يراه في "العفة
الثورية" ،ويجده نجم عبد ﷲ كاظم في مقارنات النصوص بمثال السيد القائد أو
صورة "الثورة" الناصعة ،فإن باسم عبد الحميد حمودي ،يستخدم مصطلح
"اﻻلتزام" ﻻبتزاز "الﻼملتزمين" ،حينما يضعهم أمام حائط اﻻتهام .يجد المرء هذا
في نقده السلبي ﻹبرز كاتبي قصة قصيرة في العراق :ﷴ خضير وفؤاد التكرلي،
اللذين خصعا لمحاوﻻت تنقية ايديولوجية ،بعد أن ثبتت شهرتهم الفنية وطنيا ،رغما
عن أنف أصحاب نظرية اﻻلتزام .فقد انفرد باسم عبد الحميد حمودي بموقفه الملتزم
في مواجهة "بعض النقاد" ،الذين أعلوا من شأن مملكة ﷴ خضير السوداء.
يقول حمودي عن قصة "المملكة السوداء" " :وفي المملكة السوداء ﻻ نلمس شيئا
واضحا ..صبي أو شاب يأتي لبيت عمه مطالبا بما تركه والده المتوفي فتعطيه عمته
بعد ممانعة صندوقة يقلب محتواياتها محتفظا بصورة والده ويخرج.
واذا كان هذا التلخيص يفقد القصة طعمها فإنها ﻻ تطرح أكثر من ذلك رغم اصرار
بعض النقاد على فهمها بانبهار" ) ،(12وحينما يصل الناقد الى أكثر القصص
حساسية "التابوت" يشهر الناقد معايير النقاوة الثورية " :إن روح التشاؤم تغلب
على هذه القصة فﻼ شيء فيها سوى السلب بحيث يبدو الموتى الشهداء كأنهم لم
يؤدوا شيئا عظيما" )ص .(155
وفي النتيجة يضع الناقد قصص ﷴ خضير في أبرز مجموعة قصصية في تاريخ
العراق الحديث أمام معيار النقاء النقدي الحزبي :اﻻلتزام .يقول حمودي ملخصا
وجهة نظره في الفن القصصي العراقي بعد منتصف الستينيات وأوائل السبعينيات":
هي فترة اتخذت اﻷقصوصة العراقية في بدايتها مسارا إشكاليا يشكل في أساسه
احتجاجا رومانسيا على أوضاع سياسية بعينها ،كانت تطفو على البنية السياسية
آنذاك ولكن هذا اﻻحتجاج اعطى القصة القصيرة مجاﻻ للتمطي واختراق كل
اﻷسس وطفت باسمه او نتيجة له مجموعة قصص فجة نرجسية ،بنت جدرا سميكة
عالية من كراهية الجموع واﻻلتزام بينها وبين القارئ والناقد" )ص  .(148خﻼصة
القول " :ان ﷴ خضير يفجر في داخل القارئ الكثير من الدهشة واﻻحتماﻻت ولكنه
قطعا )!( لحد اﻵن )!!( ﻻ يفجر فيه إﻻ العزلة والمراقبة من الخارج مع مراقبة
الداخل بحرص واذا كان هذا )خطأ(  -اﻷقواس للناقد -ﷴ خضير المستمر )!!(
والوحيد فإنه يردمه بتلك القدرة العالية على امتﻼك لغة توصيل رائعة" ).(160
يتضح جليا هنا أن عيب ﷴ خضير -ذا اللغة التوصيلية العالية ،أي الذي يعرف
كيف وماذا يكتب ،لكنه يمارس اللؤم الفني -حتى تلك اللحظة ،أنه لم يدخل في
حظيرة اﻻلتزام القومي بعد ،كما يتمنى كتاب السلطة.
إن سعة اﻻستحسان الفني ،التي قوبلت بها قصص ﷴ خضير والتكرلي من قبل
اﻻجماع النقدي العراقي ،لم تمنع باسم عبد الحميد حمودي من البحث عن لحظات
قنص ممكنة ،في هيئة أخطاء فنية ،ﻻ تطابق معايير النقاء الثوري :اﻻلتزام ،يتم بها
وضع النصوص في مواجهة ايديولوجية السلطة ،لجعلها متهمة بجريمة الخروج
على شروط "اﻻلتزام" .هنا يكون اﻻلتزام وسيلة الضبط الحزبي ،ووسيلة التأديب
الفني ،التي ُتـرفع في وجه اﻷديب غير "الملتزم".
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ومن هذا المنطلق والمنطق حاكم حمودي بعض قصص التكرلي ،مشهرا في
وجهها سوط اﻻلتزام بالمعايير القومية أيضا ":ﻻ تعطي  -قصة سمباثي -صورة
الواقع المتحول كاملة بل تعكس جانبا من وجه سلبي له فقط ،ﻻدانته ورفضه"،
وخص عبدﷲ عبد الرزاق بنقد مماثل بسبب "كتابة هذا النوع من التجارب الضارة،
التي ﻻ تضيف شيئا سوى الرغبة في تجاوز المألوف".
أما يوسف الصائغ فقد خصت قصته "المسافة" ،وهي أوضح نصوصه السياسية،
وأكثرها تبشيرا بسقوط المناضل أمام جبروت السلطة القامعة ،بنقد عال ورفض
صريح ،يقول حمودي":ان المسافة في احسن احوالها منشور سياسي مضاد لكل
ايجابي في حياتنا الجديدة ،وهي بالتالي تسقط في خانة اية رواية رجعية اخرى رغم
المنحى الفلسفي الذي حاولته بابقاء العﻼقة متوترة بين الجﻼد والمناضل المنهار
والمناضل الصامد") .ص  .(63ومن طرائف التاريخ المبكية أن يدان نموذج يوسف
الصائغ اﻷدبي ،وفي عين الوقت يتم تمجيد سقوطه الشخصي .فاﻻلتزام هنا ﻻ يعني
سوى أمر واحد :التوجه الى الحاضنة السلطوية واﻻستسﻼم عند أقدامها متضرعين
باكين .لقد تكرر هذا المصير ،القدري ،المتناقض ،ولكن مقلوبا رأسا على عقب ،مع
أبرز ممثلي تيار "الواقعية اﻻشتراكية" عزيز السيد جاسم ،الذي انتقد سقوط
المناضلين في شرك اﻻيمان الديني أو اﻹدمان ،وذهب هو نفسه الى البقاع التي حرم
على اﻵخرين ارتيادها ،ثم انتهى الى مصير شديد في قسوته ،شديد في مذاق
خذﻻنه ،شديد في قلة الوفاء والشهامة فيه.
حينما نتأمل المسافة بين الجﻼد والضحية ،ولكن خارج إطار لعبة الزمن،
وخارج تأويﻼتها وتحويراتها اﻷيديولوجية ،نجد أنها تبدو أحيانا مسافة افتراضية،
أكثر منها مسافة واقعية .الذهاب في اﻻتجاهين أمر ممكن دائما .نعم ،إنه طفرة في
تبادل المواقع ،لكنه في النتيجة ﻻ ُيبقي في المشهد سوى دم الضحية وخيبة الجﻼد
تلطخ أرضية الوطن -السجن .إن الرابح الوحيد في هذا القدر المرعب هو المستبد،
القدر الشرير ،سواء أكان مستبدا نقيا أو ملوثا ،قطريا أم قوميا ،إقليميا أو دوليا،
جديدا أم أزليا ،عارضا أم أبديا.
ربما لهذا السبب لم يتوقف حمودي عند حدود "القطر العراقي" ،بل ذهب أبعد
وأصر على تعميم معايير "النقاء" الرقابية قوميا " :وهذا التمثيل يجعل
من ذلك
ّ
الناقد العربي الذي نريد انسانا يمتلك وعيا سياسيا ملتزما اضافة الى امتﻼكه وعيه
الحضاري" ) ص ، (14ويختتم " إن ذلك يدفع بالناقد العربي ﻷن يمتلك الحق في
أن يعترض على أي أدب سيئ المضمون ،أدب يخدم التوهج الداخلي الفردي للفنان
على حساب هموم اﻷمة.(13) "...
إن البحث عن النقاء "البعثي الصحيح" لم يتوقف عند حدود تجريم " التوهج
الداخلي الفردي للفنان" ،بل امتد على يد حميد سعيد فتجاوز حدود مملكة البشر،
وراح يفرض شروطه على مملكة الحيوان أيضا ،فكان النسر ،رمزا وكائنا ،ضحية
هذا النقاء .ففي كتابه )أوراق الحرب( يتحدث عن إحدى مآثر صدام اللغوية
و"البيولوجية" ،حينما اكتشف القائد سرا عجيبا مؤداه أن النسر يأكل الفطائس!!
وبما أنه حيوان خال من صفة "النقاء" النوعي ،تقرر حذف اسمه من شعارات القوة
الجوية العراقية .فطبقا لنظرية "الواقعية القومية" ﻻ يعتبر النسر حيوانا ملتزما
التزاما مشرفا ،لذلك عوقب بصدور مرسوم عسكري يعيد تسمية القوات الجوية بـ
النسر انطﻼقا من
"صقور الجو" بدﻻ من "نسور الجو"!! ) (13لقد حاكم صدام
َ
الشماء" ،وأنه رمز
معدته ،فهو آكل للجيف .لكنه نسي أن النسر يرتبط بـ"القمة
ّ
تاريخي لشعوب وأعراق وجماعات مختلفة على مر التاريخ ،نجده في اﻷعﻼم
والرايات والجداريات والمنحوتات والعملة والطوابع .ولجهل صدام ،ومعه حميد
سعيد ،فإن النسر رمز عراقي تاريخي ،وجد منقوشا على فخاريات وجداريات
ونصب يعود بعضها الى آﻻف السنين قبل وﻻدة صدام .وهو رمز ﻷحد آلهة العراق
القديم ،وهو رمز بارز في ثقافة مدينة الحضر .ثقافة صدام هنا تقف في مواجهة
التاريخ الثقافي الوطني وتراثه ،وهذا أمر طبيعي ،يجسد التصلف المقرون بالحمق.
أما وظيفة مثقف السلطة فلم تكن تصحيح حماقة القائد وتنويره ،وفتح مداركه
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الضيقة ،المبنية على ثقافة الشقاوات ،بل تثبيتها على أنها مأثرة ثقافية ،وأنها ابتكار
عقلي يتوجب أن يخلد في بطون الكتب ،أي أن يخلد ثقافيا!! ما هو أعجب من هذا
هو وصول أوامر صدام حسين القاضية بتغيير تعبير "نسور الجو" الى أعداء
صدام ،الى قيادة القوات المسلحة في نظام ما بعد  ،2003التي تنادت الى تبني
التسمية في مرحلة ظهور المقاتلين التكفيريين .ما الوسائط الخفية ،التي نقلت أوامر
صدام الى خصومه ،وكيف؟ هنا ،في هذه اللواقط الخفية ،تكمن واحدة من حقائق ما
نسميه بالمراجعة الثقافية ،التي يخلطها البعض بالمصالحات العشائرية ،أو بما
يعرف بالمصالحة بين المكونات والطوائف.

البعد اﳋارجي والداخلي للمراجعة
من أجل فهم اﻷهمية التاريخية لموضوع المراجعة الثقافية ودورها في إعادة بناء
الذات الوطنية ،يتوجب البحث ،قبل كل شيء ،عن أعداء المراجعة الثقافية
الرئيسيين؟
يتفق الجميع على أن هدف الغزو اﻷميركي للعراق عام  2003هو اﻻحتﻼل،
بصرف النظر عن تفسير كلمة احتﻼل ،التي جعلها أنصار الحل العسكري وما
يرافقه من عواقب وخيمة تحريرا ،بينما أطلق عليه معارضو الحل العسكري وما
ينجم عنه من كوارث تسمية احتﻼل .بيد أن الواقع القريب والبعيد يثبت ،يوما بعد
بوم ،أن اﻹحتﻼل لم يكن هدف المشروع اﻷميركي اﻷساسي ،بقدر ما كان وسيلة
الى غاية أبعد وأعمق .لم يخف اﻷميركيون إعﻼميا وسياسيا وعسكريا تلك اﻷهداف.
فقد ظلوا يرددون طوال عقد كامل عبارة "الشرق اﻷوسط الجديد" ،باعتبارها
الهدف اﻷول في مشروعهم السياسي والحربي التاريخي.
والشرق اﻷوسط الجديد ليس تعبيرا جغرافيا خالصا ،بقدر ما هو تعبير جيوسياسي
تاريخي ،يعني خروج منطقة الشرق اﻻوسط من دائرة الوﻻء أو التردد ،التي
عاشتها في مرحلة الصراع بين اﻻشتراكية والرأسمالية ،وخلوص خضوع المنطقة
عسكريا وسياسيا واقتصاديا ،وحتى ثقافيا ،الى تبعية القطب اﻷوحد المنتصر .من
دون شك هذا يذكر بمفهوم إعادة تقاسم العالم ،الذي شاع في الحروب العالمية كافة.
لكن التقاسم اﻻستعماري الجديد ﻻ يحمل الصفات التقليدية التي حملتها تقاسمات
الحروب السابقة ,فهو وليد عصر جديد ،تغيرت فيه أساليب نظام القوة ،التي أحلت
التفوق الجوي والحرب عن بعد بديﻼ من السيطرة اﻷرضية المباشرة ،وأوجدت
تجحفﻼ دوليا مرنا وفعاﻻ من طريق المشاركة التكاملية في المعركة على أساس
التنوع والتخصص ،بحسب قدرات الدول المشاركة ،ووسعت من حيز الخصخصة
في صنوف عسكرية عديدة مرتفعة اﻷثمان ومربكة عسكريا وأمنيا تطلبها اﻻحتﻼل
في ثوبه السابق ،مثل اﻹمداد والتموين واﻻستطﻼع والمهمات الخاصة والهندسة
والسجون وغيرها .ولم تعد للفرق اﻷجنيبة المرافقة للقوات الغازية أهمية قصوى
وحاسمة في ظل ظهور بدائل في هيئة فرق المرتزقة الدوليين والمحليين
ومعسكرات اﻹمداد الحربي الدائمة وخزانها المحلي الثري :معسكرات الﻼجئين
والمهجرين .كل هذه المعطيات قللت من أهمية اﻻحتﻼل العسكري المباشر كهدف
وحتى كوسيلة لتحقيق هدف أبعد .فمنذ قيام الحرب العراقية اﻹيرانية شهدت المنطقة
العربية وما جاورها توترا إقليميا طويل اﻷمد ،رافقه تدفق هائل للسﻼح وللنفوذ
الدولي .وحينما ّ
حل الغزو العراقي للكويت أنهت الوﻻيات المتحدة فصﻼ تاريخيا
قديما ،وشرعت بالسيطرة المباشرة على ممرات المنطقة المائية وسمائها وأرضها
من طريق التحالفات والقواعد العسكرية المباشرة وشركات الحماية .لهذا السبب لم
تكن أميركا ترى في اﻻحتﻼل أو "التحرير" سوى وسيلة لتحقيق هدفها اﻷبعد ،أﻻ
وهو تغيير الهوية التاريخية السياسية للمنطقة ،بالتناسق مع ظهور مكونات الواقع
الدولي الجديد .إن السؤال اﻷكثر جوهرية في هذا الموضوع ﻻ يكمن في البحث عن
الفرق بين اﻻحتﻼل والتحرير ،أو البحث عن كون اﻻحتﻼل وسيلة أو هدفا .إن
السؤال اﻷهم هو :ما صيغ إنجاز الهدف؟ ما الصورة التي يختزنها عقل القوة
المنتصرة لكيفية تحقيق الهدف؟ حينما نعود الى أدبيات تلك الحقبة اﻻيديولوجية
والعسكرية والسياسية ،وحتى الدعائية والبﻼغية منها ،نجد تركيزا واضحا ،فيما

يتعلق بالعراق حصريا ،على ناحية واحدة :إعادة تأسيس المنطقة .وهو تصور
عسكري ذو جذور دينية أسطورية ،يعني إعادة الخلق .لكنه تصور يقترب كثيرا من
حدود اﻷماني المبهجة ،التي سرعان ما أدرك المنتصر أنها لم تكن سوى فكرة
خرافية ،ووهم أكثر من كونها واقعا قابﻼ للتحقق .فقد أبى الواقع أن يستقبل هذا
الوهم ،على الرغم من حجم الدمار الذي عصف بالمنطقة ثقافيا واقتصاديا
واجتماعيا وإنسانيا " .تحرير العراق سيتم بعملية قيصرية"" ،سنعيدهم الى العصر
الحجري" :شوارتزكوف" .سنحيلهم دخانا" :جورج بوش اﻻبن .سلسلة العبارات
البﻼغية هذه تترجم فكرة الهدم وإعادة التأسيس ترجمة دقيقة .لقد تم اختيار العراق
لغرض البدء بعملية الهدم وإعادة التأسيس ﻷسباب تاريخية ،وأخرى خاصة ،تتعلق
بموقع العراق وبطبيعته الداخلية .لكنها تتعلق أيضا بأمر آخر ،أكثر نفعية وحيوية
لتحقيق اﻷهداف العدوانية بطرق مريحة ،أي تتعلق بنظام الحكم فيه ،الذي كان يمنح
المعتدين طوعا ومجانا ،الحقوق الشرعية وغير الشرعية للغزو والتدمير من دون
خشية من عقاب دولي أو رد محلي .وتلك كانت أضعف جوانب شخصية صدام
حسين ،التي أفاد منها اﻷميركيون إفادة مطلقة ،دفعتهم الى محاصرته في حفرة
مظلمة ،بينما كان شعراؤه يرددون أغاني النصر المؤز ،وكتابه يحللون ستراتيجيات
الفوز المبين.
لقد وضع ممجدو الفكر اﻻستبدادي الثقافة الوطنية بين حدين متطرفين ،بين
ثم
المهزلة السلطوية المستمرة منذ عقود وبين المأساة الكبيرة المنتظرة والمحتمةّ .
ّ
فجأة ُ ّ
وحل الجيش العراقي بأمر مماثل،
حل الحزب الخالد بأمر عسكري أجنبي،
وحلت أجهزة الدولة العراقية ،بما فيه شرطة المرور ،بأمر عسكري أجنبي .لقد
ُعطلت القوانين المدنية ،وأطلقت طاقات العنف المذهبي والديني والقومي والمناطقي
والعشائري ،وحتى الفردي اﻹجرامي .لقد فتحت مخازن السﻼح للنهب في العراق
كافة ،وفتحت معابر الحدود من شمال الى جنوب العراق ومن شرقه الى غربه،
حسية
واستبيحت سيادة اﻷرض والسماء والماء والثروات .إن ما حدث كان ترجمة
ّ
لتعبيري "إعادة العراق الى العصر الحجري" و "نحيلهم دخانا" البﻼغيين الفنيين،
ُتـطابق على نحو تام هدف اﻻحتﻼل اﻷول "إعادة التأسيس" .لهذا السبب لم تكن
المراجعة الثقافية جزءا من مشروع إعادة التأسيس ،وﻻ يمكن لها أن تكون كذلك.
ﻷن فكرة المراجعة تتعارض في جوهرها بشكل مطلق مع قوانين فوضى الحرية،
التي هي الهدف اﻵيديولوجي اﻷول لعملية الهدم وإعادة التأسيس .من هنا نرى أن
القوى الحاكمة التي إئتمرت بأمر المحتل لم تكن معنية من قريب أو بعيد بمعضﻼت
إعادة تأهيل المجتمع ثقافيا ونفسيا وتربويا .أما مريدو النظام السابق وممجدو حقبة
ثقافة الحرب واﻻستبداد فقد وجدوا في هذه الهدنة الثمينة مﻼذا آمنا يعيدون فيه
ترتيب أوراقهم وخططهم الشخصية والمهنية.
حينما وجد اﻷدباء والمثقفون اﻷلمان بلدهم يخرج من جحيم الحرب العالمية
الثانية ممزق الروح ،تنادوا الى ما عرف بـ "مرحلة الصفر الثقافية" .مرحلة إعادة
تدوير العداد الداخلي لﻸفراد ،لكي يتم بواسطته إعادة تدور العداد العام  ،اﻻجتماعي
والروحي والثقافي.
ماذا حدث في الجبهة العراقية؟
"استجابة لنداء السيد الرئيس القائد" تبلورت فكرة عقد ندوة عن رواية الحرب في
 15شباط .1989
جمعت وثائق الندوة في كتاب حمل عنوان " ذاكرة الغد" .استقي العنوان من عبارة
وردت في كلمة وزير الثقافة ،تحدد آفاق الندوة ،وتطلعها الى الغد وما سيحمله من
آمال عظيمة يجعلنا نكون " مقبلون على تحول ابداعي خطير في منحى حياتنا
الثقافية العربية" .ومن هذا السياق نرى بضوح تام أن التعويل كله كان منصبا على
الغد ،وكما يقول المثل العربي :الغد لناظره قريب.
بتاريخ  11تشرين الثاني  ،2000نشر الشاعر رشدي العامل قصيدة في صحيفة
)الزمان( جعل عنوانها " الحسين يكتب قصيدته اﻻخيرة" ،والتي ربما كان يعني بها
نفسه .يقول العامل ":أروع ما تفعل يا ولدي ،أن تغفو في الزمن القحط ،وتستيقظ في
القرن الحادي والعشرين".

ربما يجهل الشاعر رشدي العامل أننا اليوم في قلب القرن الحادي والعشرين.
نحن في أتم حاﻻت اليقظة .غسلنا وجوهنا بصابون اﻻحتﻼل ،وجففنا أيادينا بفساد
مجلس الحكم وما لحقه من حكام جهلة وفاسدين .باختصار تام ،نحن اﻵن في قلب
الغد ،اﻷمنية الحربية الجميلة ،التي أريد لها أن تكون ذاكرة تخبر البشر عن جذور
وأسباب " التحول اﻻبداعي الخطير في تاريخ اﻷمة العربية" .مضت ثﻼثة عقود
على انتهاء الحرب ،تلتها حروب ،وتلتها معارك متواصلة يعجز عن وصفها القلم
على امتداد خارطة الوطن .ماذا تحقق من تلك النبؤءة الحربية الجميلة ،المتفائلة؟
وكيف قابل أدباؤنا تاريخهم الملطخ بالدماء واﻵﻻم والخراب؟
لم يفعل أدباؤنا سوى عكس ما فعله الكتاب اﻷلمان تماما .راحوا يعيدون تلوين
يزور أرقام العدادات .ومنهم من اكتفى بنقل ملكية العدادات
العدادات؛ وراح بعضهم ّ
ومواقعها .إن المجتمع العراقي ،أكثر من غيره ،مدعو الى مرحلة الصفر الثقافي،
مرحلة تصفير العدادات الفردية والجماعية ،وصوﻻ الى خﻼصات تاريخية تربوية،
تعيد بناء الذات الوطنية ،على أسس منهاجية متوازنة وشاملة .لكن ذلك لم يحدث
على المستويين الجماعي والفردي على حد سواء .فلم نر مراجعات حزبية سواء
لحزب السلطة ،أو رموزه الثقافية العليا ،أو شركائه وحلفائه الدائميين والمؤقتين .لقد
صمم الجميع على ابتﻼع التجربة بقضها وقضيضها .وعلى المستوى الفردي ربما
تمكن بعض اﻷدباء من تعديل بعض عناصر العداد اﻻيديولوجية ،تحت شروط
خاصة ممكنة ،أبرزها النقد الذاتي النادر الحدوث ،أو الصمت الجماعي .إﻻ أن
تصفير محتوى العداد النفسي والسلوكي ،وتغيير شروط الذات اﻻنفعالية والعاطفية،
لم يزل معضلة اﻷدباء الكبرى .ﻷن البناء النفسي والعادات تتسم بالثبات النسبي
والبعد الداخلي العميق ،لذلك تحتاج الى عﻼج أطول ومكابدات أقسى ،لكي تتمكن
الذات من تخفيف حدة احتقاناتها ،ثم تحقيق توازنها الطبيعي المنشود.
ما النتيجة العملية لفقدان فرصة المراجعة الثقافية التاريخية؟ ثﻼثة عقود ونصف
العقد من الثقافة اﻻستبدادية ،أعقبها عقد ونصف العقد من ثقافة التضليل والنأي
بالنفس عن المراجعة الوطنية الناقدة ،مصحوبة بفكر تكفيري ،وسيطرة قوى سياسية
متخلفة وطنيا ،وفساد شامل يضرب المجتمع كله من رأسه حتى أخمص قدميه.
في هذا المناخ الكابوسي ذهب عبد الرزاق عبد الواحد الى رب رحيم وعداده لما
يزل يحتفظ بكل شحناته العاطفية والنفسية :اﻹذﻻل التام ،وإدمان السجود لسيد
الجحور ،و"إله المستنقعات" ،قائد الهزائم الكبرى .وفي المناخ نفسه نسي حمزة
مصطفى أن يقوم بتصفير عداده الشخصي ،فظلت الصور ة التي رسمها للقائد،
تحمل العنوان ذاته" :رسالة المستقبل" و"الفرادة واﻻستثناء" ،وظل عداد غازي
العبادي يرى كوارث حروب صدام على أنها " قدر اﻷمة العربية" ،ولبث عداد ﷴ
الجزائري ﻻ يؤشر إﻻ الى "قائد المنازلة قائد الحياة" ،حتى وهو يقبع في حفرته
الضيقة ،التي تشبه القبر السياسي
 .شاركه في هذا باسم عبد الحميد حمودي ،الذي لم يزل عداده متوقفا عند أرقام
"اﻻنجازات واﻻنتصارات" التي اجترحها "رجل التاريخ والمبادئ" .أما عالية
تعب من
طالب ،فقد شغلتها اللعبة النيابية المسلية ،فنسيت أن
تصفــر عدادها ،ولبثت ّ
ّ
"منهل القائد اﻹبداعي العظيم" .عداد فﻼح المشعل زرع "اﻷمل في نفوس الفقراء"
المرة .عداد علي
جميعا ،ولكن من على رئاسته لكبرى صحف النظام الجديد هذه
ّ
حسن فواز ،الحداثي ،لم يزل ينتظر بفارغ الصبر "ثورة التنمية القومية" ،التي
سيحققها الرئيس القائد ،في المستقبل القريب ،إن شاء ﷲ! فاتح عبد السﻼم ،اﻷقرب
صفـر
من حيث اﻹقامة الى الفكر الليبرالي واﻻنفتاح اﻹعﻼمي ،ﻻ يخبرنا إذا كان قد
ّ
وكف عن اكتشافاته العبقرية لـ"العناصر الستراتيجية في فكر صدام
عداده،
ّ
العسكري" ،أم أنه شرع باكتشاف عبقريات ﷴ بن سلمان والبارزاني وغيرهما؟ إن
غياب المراجعة الثقافية أصابت عداد حميد سعيد بالشلل التام ،فجعلته يتوقف عند
رقم واحد ،ﻻ شريك له :إعادة تلميع "قندرته" صباح مساء ،على أمل أن يلتقي،
يوما ما جميﻼ وقريبا ،المثقفين العرب المعارضين للحرب ،لكي ينهال بها على
"رؤوسهم الخاوية!"
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حسية للمقارنة ،لتثبيت فكرة النقاش منعا
العينات المذكورة جمعت بشكل عشوائي .لكنه تجميع ينطوي قدر من سوء الحظ ،أوجتبه ضرورة وجود أمثلة
ّ
)مﻼحظةّ :
للتعميم ،ولضرورة تنويع مادة الخطاب بم صادر متباينة المشارب والتخصصات والهويات ،على الرغم من مقدار الضرر الذي قد ُيلحق بهذه اﻷسماء ،جراء تخصيص
التركيز عليها ،اﻷمر الذي اقتضى التنويه ،واقتضى التأكيد على أن هذه اﻷسماء ﻻ تحمل دﻻﻻت خاصة في بابها ،أكثر من سواها .وفي هذا عبرة للجميع ،وحض على
ال ذهاب الى الطريق الوحيد الذي يعيد السﻼم واﻷمان والوفاق الى الذات الفردية والجماعية ،الى المكاشفة والمصارحة(.
إن المراجعة الثقافية ﻻ ُتعني باﻷسماء وﻻ بالتعابير أو اﻷفراد ،بل تعني بالعﻼقات الداخلية المكونة لخصوصية الحياة الروحية عامة والعقلية على نحو خاص،
وبشبكات اتصالها وتفاعﻼتها السرية ،التي تفرض شروطها على الوعي اﻻجتماعي في حقبة تاريخية محددة .وإذا كان غرامشي بحث عن المثقف العضوي في صفوف
المحفـز ،أو على حد تعبير لينين ،المثقف "الطبقي" الذي يجمع بين النظرية والتطبيق ،إﻻ أن العنف واﻻستبداد يخلق ثقافته
اليسار ،والذي يعني المثقف التفاعليَ ُ ،
العضوية ومثقفه العضوي أيضا ،ولكن في هيئة "حرس قومي" ثقافي.
أين موقع هذا الحرس اليوم؟
من يرى الفساد محصورا في مجال الثروة والحكم ،هوأعمى أو منافق بامتياز .إن الفساد اﻷعظم هو فساد الجانب العقلي والروحي ،الذي شكل القاعدة اﻷخﻼقية
جوزت ومنحت الشرعية للحروب واﻻستبداد واﻻحتﻼل والتكفير والنهب العلني للثروات .إنه الرحم الدائمة الخصوبة ،الجاهزة لوﻻدة ما هو
والسياسية والثقافية ،التي ّ
قادم من ألوان الظواهر الﻼإنسانية المحتملة ،والكوارث الوطنية المؤكدة 
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اﳋمينية والوهابية
تترنحان
 ودع اﻹيرانيون عام  2017على وقع احتجاجات عارمة ضد نظام وﻻية الفقيه
في إيران .ورغم التعتيم اﻹعﻼميّ ،
إﻻ أنه من الواضح أن المظاهرات امتدت لتشمل
عدة مدن من بينها العاصمة طهران وأثارت ارتباكا واضحا لدى الحكومة.
من الﻼفت أن موجة اﻻحتجاجات هذه تتزامن مع اقتراب الذكرى اﻷربعين
ﻻندﻻع الثورة اﻹيرانية ضد الشاه التي بدأت على شكل إضرابات واعتصمات في
عام  1977قبل أن يشتد عودها في خريف عام ُ ،1978
وتتوج في مطلع عام 1979
بإقامة الجمهورية اﻹسﻼمية في حدث تاريخي ترك بصماته على معظم الصراعات
العنيفة التي شهدتها المنطقة وساهم بشكل حاسم في تكريس هيمنة اﻹسﻼم السياسي
بكل أطيافه.
لكن اﻹطاحة بالشاه لقيت أيضا ترحيبا كبيرا من القوى اليسارية والقومية التي
وقعت من جديد ضحية الرومانسية الثورية ،ولم تأخذ بنظر اﻻعتبار أن الخميني لن
يؤسس لنظام قمع سافر يفوق بمراحل وحشية قمع الشاه فحسب ،وإنما يعني أيضا
الرجوع إلى الوراء لعدة قرون على مستوى الحريات اﻻجتماعية والفكرية .هذا
الخطأ التاريخي تكرر مرة أخرى في الموقف من ثورات الربيع العربي التي جعلت
اﻹسﻼم السياسي السني قاب قوسين أو أدنى من فرض ديكتاتوريته الدينية في بلدان
عربية رئيسية.
لكن التطورات اﻷخيرة في إيران وكذلك المملكة العربيةالسعودية – رغم
الفروقات الجوهرية بينهما  -ﻻ تستبعد بداية العد التنازلي للتيار اﻷصولي المتشدد
في العالم اﻹسﻼمي بشقيه الشيعي والسنى .فعلى الرغم من أنه ﻻ توجد حتمية
تاريخية وأن فرص إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء تبقى قائمة في كل العصور ،إﻻّ
أن ما يحدث في البلدين اللذين يشكﻼن أهم قلعتين لﻸصولية اﻹسﻼمية ،يمكن أن
يشكل بداية لمرحلة جديدة في العالم اﻹسﻼمي ،كما حدث قبل نحو أربعين عاما.
فور تربع الخيمني على السلطة بدأ بسياسة تصدير الثورة وتقديم الدعم السخي
ﻷذرعه العسكرية والسياسية والفكرية المتطرفة في لبنان والعراق ولم يتردد في
احتضان اﻷخوان المسلمين في مصر وغيرها .ولم يأت ذلك من فراغ .فإذا كان
الخميني قد روج في كتابه "الحكومة اﻹسﻼمية" لمبدأ أن اﻹسﻼم سياسي دائما ،وأن
أي دعوة لفصل الدين عن الدولة هي مؤامرة غربية ،احتكر اﻷخوان المسلمون على
مدى عقود شعار "اﻹسﻼم دين ودولة" .في هذه الفترة استغل ملك السعودية خالد
انهمار ثروات النفط لتمويل القوى اﻹرهابية والمتشددة في أفغانستان ردا على
اﻻنقﻼب الشيوعي والتدخل العسكري السوفيتي هناك .ثم جاء اقتحام الحرم المكي
على يد جيهمان العتيبي وجماعته في خريف عام  1979ليعطي بعدا دينيا وسياسيا
أكبر للحادث الذي يرى فيه الكثير من المحللين ومن بينهم الصحفي اﻷوكراني
ياروسﻼف تروفينوف في كتابه بهذا الشأن "ساعة وﻻدة" اﻹرهاب اﻹسﻼموي.
مثل هذه الرواية أيدها مؤخرا رجل السعودية القوي ﷴ بن سلمان ،كما ورد في
مقالة للصحافي اﻷمريكي المعروف توماس فريدمان التي نشرها في نيويورك تايمز
بعد لقاء مطول مع اﻷمير في الرياض.
في تلك الساعات العصيبة للنظام السعودي لم ُيصدر كبار رجال الدين المتزمتون
في المؤسسة الوهابية فتوى تبيح استخدام القوة واﻻستعانة بقوات فرنسية في الهجوم
على قدس اﻷقداسّ ،
إﻻ بعد توقيع صفقة ذات تداعيات بعيدة المدى بين ركني
المملكة.

في المقابل التزم الملك خالد بإيقاف اﻹجراءات اﻹصﻼحية الخجولة وتوظيف موارد
النفط لنشر الفكر الوهابي في كل مكان في رد على تمدد الخمينية.
بهذا نجح العتيبي عمليا في فرض "برنامجه" رغم إعدامه ومقتل المهدي المنتظر
المزعوم .لهذا لم يكن صدفة أن تشهد تلك الفترة بالذات حملة صارمة للقضاء على
أي مظهر بسيط لﻼنفتاح ،ومنها حظر دور السينما والحفﻼت الغنائية والموسيقية
ومنع مظاهر اﻻختﻼط بين الجنسين والتشدد فيما يدعى اللباس الشرعي للنساء.
في إيران أيضا ،وإن كانت النساء أكثر جرأة حاليا على تحدي المﻼليُ ،تجبر
حتى المسيحيات على ارتداء الحجاب .لكن أكثر ما يزعج نظام المﻼلي في
المظاهرات الحالية هو أن المطالب لم تقتصر على الجانب اﻻقتصادي والمعيشي
فقط ،وإنما هناك إدانات للفساد في رأس السلطة.
واﻷهم من ذلك هي اﻻنتقادات الصريحة لسياسة تصدير الثورات والتدخل في الدول
المجاورة التي ﻻ تزال مستمرة رغم آثارها السلبية على حياة المواطن اﻹيراني.
ومن دون شك فإن سياسة الرئيس اﻷمريكي السابق أوباما المتساهلة مع طهران
وحرصه على إنجاح الصفقة النووية مهما كان الثمن أدت عمليا إلى إطﻼق يد إيران
في المنطقة وإلى تصاعد جرأة وعدوانية حزب ﷲ اللبناني والحوثيين في اليمن
وميليشيات شيعية متطرفة في العراق في السنوات الثﻼثة اﻷخيرة .ومهما قيل عن
رعونة الرئيس اﻷمريكي الحالي ترامب ،يبقى خامنئي والمﻼلي المتشددون
وحلفاؤهم الطرف اﻷخطر الذي يلعب بالنار في المنطقة.
وبالفعل فإن اﻵمال بحدوث انفراج سياسي واجتماعي حقيقي في إيران بعد الصفقة
النووية بقيت مجرد أمنيات طيبة .ويبدو أن خيبة اﻷمل هذه تقف أيضا وراء نزول
عشرات اﻵﻻف من اﻹيرانيين إلى شوارع أصفهان ومشهد وطهران.
اﻵن يسعي التيار المتشدد لتوظيف اﻻحتجاجات الشعبية ضد الرئيس اﻹصﻼحي
حسن روحاني .غير أن صﻼحيات روحاني تبقى محدودة وهذا يفسر ربما تلكؤ
اﻹصﻼحات وغضب الشارع اﻻيراني الذي لم يجن الثمار اﻻقتصادية المنتظرة
لﻼتفاق النووي .وبطبيعة الحال ﻻ يمكن المبالغة في فرص نجاح موجة اﻻحتجاجات
في إحداث التغيير المنشود ،ﻻ سيما وأن النظام اﻹيراني ﻻ يعتمد على قوات اﻷمن
والحرس الثوري فقط ،وإنما يلجأ للفئات المهمشة والراديكالية المنضوية في صفوف
الباسيج لقمع أي تطلع لدى الطبقة الوسطى اﻹيرانية .من جانب آخر يمكن ﻷي زائر
ﻹيران في السنوات اﻷخيرة أن يﻼحظ أيضا تآكل السطوة الفكرية واﻻجتماعية
لنظام وﻻية الفقيه وتراجع شعبيته لدى أوساط إيرانية واسعة اﻷمر الذي قد يساعد
في تصاعد اﻻحتجاجات.
الوضع ﻻ يختلف كثيرا في السعودية حيث
كانت هيئة اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تتولى هذه المهمة "القذرة" .غير أن اﻷمير
الشاب ﷴ بن سلمان وفي سياق طموحه غير
المحدود لﻼنفراد بالسلطة ُأضطر لتقليم أظافر
الهيئة المتشددة .ولم يتجسد ذلك في قرارات
إدارية فقط ،وإنما أيضا في المضي قدما
بإصﻼحات ،أقل ما يقال عنها إنها جريئة ويمكن
أن تقلب المجتمع السعودي رأسا على عقب.

ناجح العبيدي
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العراق

ﻻ يجوز التهوين من أهمية السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات وإلغاء قوامة الرجال على النساء والسماح للموسيقار اليوناني ناني وغيره من الفنانين السعوديين
واﻷجانب بإحياء حفﻼت تحضرها نساء سافرات ورفع الحظر على اختﻼط الجنسين في المﻼعب واﻷماكن العامة .وﻻ يمكن وصفها كذلك بأنها إصﻼحات سطحية ،بل
هي تغييرات جذرية ستهز أركان المجتمع المحافظ.
ومن دون شك فإن التيار المتشدد لن يستسلم بسهولة ويعد العدة لتوجيه ضربة مضادة .ونفس الشيء يسري بتحفظ على خطة اﻹصﻼحات اﻻقتصادية.
صحيح أن ولي العهد المندفع يسعى لفرض إصﻼحاته من فوق وتوظيفها ﻹقصاء اﻷمراء المنافسين له ،لكنها تتضمن أيضا إجراءات ضرورية فرضها تدهور الوضع
اﻻقتصادي للسعودية حيث تتكبد الميزانية عجزا كبيرا للسنة الخامسة على التوالي .من هنا يبدو أن اﻷمير توصل إلى قناعة بأن النظام السعودي قد دخل في طريق
مسدود وأنه يطبق المثل الدارج "مجبر أخاك ﻻ بطل" في محاولة للحيلولة دون انفجار الوضع .غير أن إدراك ذلك يعتبر بحد ذاته فضيلة في السياسة ،وإن كانت ﻻ
تضمن لوحدها نجاح رؤية اﻷمير اﻹصﻼحية .من جانب آخر تثبت تجربة بعض البلدان ومنها الصين أن نهج اﻹصﻼحات من فوق يمكن أن يقود في ظل اﻻستبداد إلى
نجاحات اقتصادية .بطبيعة الحال ﻻ يبرر ذلك اﻻستبداد وﻻ يعفي من انتقاد النهج التسلطي لﻸمير الطموح واستخفافه بالقانون ومغامراته في السياسة الخارجية وإدخال
بﻼده في سباق تسلح غير مسبوق.
من جهة أخرى تلقت التنظيمات اﻹرهابية التي تتبنى المذهب الوهابي المتشدد ،ومنها تنظيم داعش والقاعدة ضربات عسكرية ماحقة في سوريا والعراق وليبيا،
وغيرها ،وتم تجفيف الكثير من مصادر تمويلها .ولم يتحقق ذلك دون مساهمة السعودية وإيران ،وإن كان ذلك لدوافع متباينة.
ليس من المستبعد أن تشهد المنطقة في عام  2018تغيرات مفاجئة ،خاصة وأن اﻷزمة الخليجية بين السعودية وقطر كشفت عن التداعيات الخطيرة لسياسة دعم
اﻹرهاب والتشدد ماليا وأيديولوجيا وإعﻼميا من قبل الطرفين .ولكن السؤال اﻷهم :هل سيبدأ العد التنازلي لﻺسﻼم السياسي؟ وهل سيتخذ ذلك أسلوب إصﻼحات تدريجية
بعيدا عن الهزات الثورية التي تأكل اﻷخضر واليابس؟ وهل سيظهر أخيرا إسﻼم معتدل ومتنور كبديل للخمينية والوهابية بعد أربعة عقود من العنف والحروب اﻷهلية
والصراعات المذهبية والدينية؟ 

أدباء ورهبان

دلور ميقري
سورية

1
مرت هذا العام ذكراه الرابعة عشر ،آثر أن يعيش حياته بﻼ زوجة وأطفال .بحسب حواراته الصحفية ،فإن
الكاتب المغربي ﷴ شكري )  1935ـ  ،( 2003الذي ّ
الكاتب لم يشأ أن يتزوج وينجب كي ﻻ يكرر تجربة أبيه ،الذي ظلمه كثيراً وخصوصا ً خﻼل فترة الطفولة.
فصل قصة حياته البائسة في سيرة من ثﻼثة أجزاء ،أشتهر منها اﻷول بعنوان " الخبز الحافي " وقد ترجم إلى حوالي أربعين لغة .في سيرته هذه،
ﷴ شكري ،كان قد ّ
يكتف شكري بتصوير معاناته وأخوته في المنزل ،بل كان
يصدم القاريء منذ الصفحة اﻷولى بطفل جائع ينحني على حاوية قمامة ليلتقط دجاجة ميتة ويبدأ بالتهامها .لم
ِ
ُ َ
ّ
الشطار " ،يكون الراوي قد وصل ّ
لسن البلوغ وبدأت حياته باﻻنحراف إلى
المغربي خﻼل فترة الخمسينيات .في الجزء الثاني من السيرة" ،
سرده يحيط بالمجتمع
ّ
مهاوي اﻹدمان والسرقة والدعارة .شخصيات السيرة ،النسائية ،كان أكثرها من المومسات عاثرات الحظ ممن ّ
كن يعاشرن الرجال مقابل دريهمات تكاد تسد الرمق.
بدورهم ،كانوا على ذلك الرأي وأعلنوا
من ناحية أخرى ،يعتقد بعض دارسي أدب ﷴ شكري بأنه بالغ كثيراً في تصوير معاناته وأمه وأخوته .هؤﻻء اﻷخيرين َ
تجن على الوالد وأساءة لسمعة العائلة ".
قطيعتهم مع شقيقهم بسبب ما أدعوا أنه " ٍّ
الصو ر الفوتوغرافية ،التي أرفقها ﷴ شكري في بعض الكتب المحتوية على حواراته ،كانت ﻻ توحي بالفاقة والعوز في منزل أسرته .يمكن القول ) وهذا أيضا ً رأيي
َ
هي نفسها أقرب للسيرة الذاتية .إﻻ أن شكري ،ربما عكس في سيرته صورة اﻷب
الشخصي (  ،أن شكري كان متأثراً بثﻼثية اﻷديب الجزائري الكبير ﷴ ديب؛ وكانت َ
أمر ّ
ً
تأثره بثﻼثية ديب!
بدﻻ عن اﻷم كي ّ
يموه َ
2
توفيق الحكيم )  1898ـ  ،( 1987مرت هذا العام ذكراه الثﻼثون .لطالما ُ ّ
عد الحكيم من أعداء المرأة ،بالرغم من أن كتاباته ﻻ توحي بذلك .ولو عرفنا أن مؤلفاته
عمره .ولكي يحافظ على عزلته الحميمة ،بعيداً عن العﻼقات اﻹجتماعية ،فإن
ناهزت المائة ،ﻷدركنا سر عزوفه عن الزواج إلى أن أضحى على أبواب الخمسين من ُ
خبر زواجه سراً حتى عن أقرب أصدقائه.
الحكيم أبقى َ
اﻷمر يشمل أنداده من كتاب المسرح بعدما فقد هذا
من ناحية أخرى ،نجدُ عزوفا ً عند القراء في السنوات اﻷخيرة فيما يتعلق بمؤلفات توفيق الحكيم .وعلى رأيي ،أن
َ
ً
الكاتب بنفسه بتلك
أساساُ ،كتبت مسرحيات الحكيم كي ُتقرأ ﻻ لتمثل على الخشبة .ولقد أعترف
الفن ألقه منذ تصدر الرواية للمشهد اﻷدبي بعد الحرب العالمية الثانية.
ُ
الحقيقة ،حيث دعا أسلوبه ب " المسرح الذهني " .ذلك أيضاً أسهم بانحسار اﻹهتمام بهذه المسرحيات على المستوى العام ،بما أنها لم ُتعرض إﻻ بأعداد قليلة على خشبة
المسرح.
جانب من إشكاليته الموصوفة ،علينا أن نعود بشكل سريع
توفيق الحكيم ،كان كاتبا ً إشكاليا ً سواء بأسلوبه اﻷدبي أو مواقفه السياسية والفكرية واﻻجتماعية .ﻹضاءة
ٍ
ً
إلى نشأته اﻷولى .فإنه ولد في اﻻسكندرية ﻷب ريفي وأم من أصول تركية أرستقراطية ،مما جعله متأرجحا طوال حياته بين هذين اﻹنتمائين .إذ مع تشكل وعيه ،تأثر
باﻷفكار التحررية كما ظهر ذلك جليا ً باشتراكه في ثورة عام  .1919على اﻷثر ظهر كتابه اﻷول ،وهي رواية " عودة الروح " .إﻻ أن هذه الرواية ،في المقابل ،كانت
تأثير ﻻ يقل أهمية على بلورة أفكاره الليبرالية .هذا لم يمنعه ﻻحقا ً من تأييد اﻹنقﻼب
تحمل بذور إيمانه بفرعونية مصر .ثم كان لسفره إلى باريس ،بهدف دراسة الحقوق،
ٌ
العسكري لجماعة الضباط اﻷحرار عام  .1952ويقال ،أن روايته تلك أعتبرت أيقونة ﻷولئك الضباط .هذا يفسر ربما عدم تعرض الحكيم ﻷي مضايقة من لدن النظام
الناصري ،بل وأيضا ً حصوله على مراكز وظيفية بارزة في ظله .بعد استﻼم السادات للسلطة ،ظهر توفيق الحكيم ناقداً شرسا ً للناصرية من خﻼل كتابه " عودة الوعي
"؛ حيث أدان تلك المرحلة بوصفها مستبدة ومسببة لكوارث الفقر والتخلف والهزيمة 
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نوال
يا نقش حِنة

شالوم عليكم شارون
وسيم بنيان
فلسطين

إيهاب دماس
سورية

) كتب شاب دمشقي يدعى إيهاب دماس إلى السيدة نوال شق صديقة رئيس التحرير
الرسالة التالية ..
ونوال هي أم شهيد … لم يتبع للنظام وﻻ “للثورة”  ..كان شابا جميﻼ مسالما  ..قتل
وهو يحاول انتشال ما تبقى من أحياء تحت الردم … قتلوه ليصنعوا منه خبرا من
دقيقتين في نشرات اﻷخبار…
نحبك إم ينال( ..
–—
 شو بينقال ﻷم البطل ؟؟ ﻷم الشهيد ؟
شو بينقال ﻷم…منشان تنسى إبنها ؟
نحكيﻼ عن المذنب ؟ اللي ضرب ؟ اللي هرب ؟
اللي غدر؟؟ اللي بيتظاهر؟ الحر؟ العبد ؟
(أم الشهيد نحنا وﻻدك(..؟!!!!هيك بهالبساطة ؟
المجنون اللي بيقلك كلنا )إبنك(…كذب
أم الكل..اي..بس مش كلنا وﻻدك..
أم الحق والحرية…
ما أغلى دمعك وصوتك والغصة اللي بقلب قلبك…
يا نقش حنة عصدر الوطن …..يا نجمة تالتة ع العلم
…فشرنا كلنا..
في واحد بس كان بالحضن..واليوم ع الكتاف..بنعش
عشرين سنة والبطل ع كتف أم…
وعروس خبز حاف متشتشة بريق الولد..
واليوم ع كتاف الشباب ..ساكت الولد..
وبتزلغط النسوان بكل البلد..ما بتسكت..وما رح تسكت مرة تانية البلد..
ومين المعتوه اللي بيظن أنو في كفن ع قد البلد..؟
كلنا )إبنك( ….ﻻ وﷲ كذب …القصة مش لعب..
مين بيطلع بإيدو يكون شهيد ويوجع قلب أمو؟؟
قﻼل …قﻼل كتير…
فشرنا كلنا…نكون خيط بطرف فستانك اﻷسود…
اصرخي ..اصرخي … .وﷲ قليل ينبكى ع البطل…
فشرنا كلنا نكون بمطرحو…بس منحب يكون في إلنا بكل حارة أم…
ربت بطل…
لحتى إذا جينا …نسلم ونبوس اﻹيدين اللي ّ
)تعيشي وتربي يا أم البلد(..
لحتى إذا جينا شي مرة نسلم وجوعانين..
نﻼقي عندك شقفة خبز مبلولة من ريق البطل… 

 شالوم عليكم نتنياهو
دسم نخبك )بنيامين(
فارفع فوق ادمغة ال)عربان( ذراعك
وباعمق بئر من اعتق دن لخيانتهم
اقرع كاسك
شالوم...
اكبت حنقك
حين تصافحهم من بلل )الرجس(
فبرقصة سيف )دونالدية(
يعطون الجزية ممهورة بفتوى مكية
فبارك حجك في القدس
واذن لكل )سيس (...او )مردوني( وناقص )وزايد(
وخادم البيت القديم بعد الحرام
يأتون لعمرة احضانك من كل فجاج اﻻعماق
شالوم...
بعيون اﻻطفال ...في صنعا
المرمية فوق تراب اليمن اﻻتعس
...ارامل بابل...انقاض الشام...
اعيذ جنابك
لو ؛ ما عاذ ﷲ؛ فكرت بمعاتبة اﻻعراب جهرا
او سرا
فﻼتتخاذل
وامضي لزفاف ) الصفقة ( من )صهيون(
شالوم...
لكن ؛ ولتعذر نزقي؛
فما كل اﻻقوام )عربا)
وليس )فﻼديمر بوتن( كرئيس عشيقتك )امريكا(
 ،وﻻ أي رئيس اخر،
وما ايران كبني )عدنان وقحطان(
فبحق الباكي بجنازة )شارون (
مع) :ابناء الفرس (
ﻻتتهور
احذر ...احذر...
شالوم ....
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اﳊوزة النجفية وﳏاكم
التفتيش الكاثوليكية
 ﱠ
إن مصطلح محاكم التفتيش يعني التحقيق في البدع والهرطقة ،أو ُيشير إلى
ﱠ ً
خاصة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر،
كاثوليكية نشطت
محكمة
ديوان أو
ٍ
ٍ
ٍ
كنسيةٌ
قضائيةٌ
مهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة ومعاقبتهم ،فهي "سلطةٌ
ﱠُ
استثنائيةٌ"
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
وضعها البابا غريغوري التاسع؛ لقمع جرائم البدع والردة ،وأعمال السحر ،في
المسيحي ،من القرن الثالث عشر إلى السادس عشر ،وذلك حسب
جميع أنحاء العالم
ِّ
موقع ويكيبيديا.
وقد ﱠ
المروعة التي ارتكبتها تلك المحاكم
حدثنا التاريخ عن الكثير من الجرائم ُ ّ ِ
بحق علماء ُ ِ ّ
ِّ
ومفكرين ،بل حتى
سواء على مستوى القتل أو التعذيب والسجن والنفي
المسيحي لم ُ ِّ
يسلموا منها فطالتهم يد تلك السلطة الغاشمة
القساوسة ورجال الدين
ّ
الدينية ﻻ
العلمية أو للنصوص
بمجرد مخالفة رأي ٍ ما للكنيسة أو تفسير للظواهر
ﱠ
ﱠ
الكاثوليكية ،فبلغ عدد ضحاياها باﻵﻻف ومنهم من
العام للكنيسة
يتواءم مع المزاج
ﱠ
ِّ
الفكرية
التغيرات التي طرأت في أوربا سواء
أوصله إلى مﻼيين الضحايا؛ وبسبب
ﱠ
ﱡ
لتطوى صفحةٌ
سوداء من تأريخ
والعلمية
ﱠ
ﱠ
ُ
والسياسية فقد ﱠ
تم إلغاء تلك المحاكم ُ َ
نسانية.
اﻹ ﱠ
البشرية منها ،من
السماوية ،بل ربما حتى
دين من اﻷديان
ﱠ
ﱠ
أي ٍ
وبالطبع لم يسلم ﱡ
الكاثوليكية( ينصبها من ﱠ
يدعي تمثيله لتلك اﻷديان
وجود ما يناظر )محاكم التفتيش
ﱠ
ٍ
ثلة منهم في الدين
لغايات
كثيرة ،منها التفتيش في عقائد الناس وأفكارهم وإدخال ٍ
ٍ
وإخراج آخرين منه ،وتكفير آخرين ونعت آخرين بالشرك والزندقة تارة ً
التعسف
وباﻻنحراف والخروج عن المذهب تارة ً أخرى  ..وغيرها من أساليب
ﱡ
والديني ِ وعدم اﻻعتراف بفكر اﻵخر وعقائده ُ ﱠ
العقدية،
ومتبنياته
والقمع
ﱠ
ّ
الفكري ِ
ّ
دينيةٌ وأخرى
أسباب أخرى لظهور مثل تلك المحاكم ،منها:
وجود
عن
ناهيك
ﱠ
ٍ
سياسيةٌ
فئويةُ لتصفية الخصوم والمناوئين والمنافسين.
ومصلحيةٌ ﱠ
ﱠ
ﱠ
ندرج ﱠ
تعرضوا
كل اﻷنبياء والمرسلين في خانة الضحايا الذين ﱠ
من الممكن أن ُ َ
لمحاكم التفتيش ،بل ﱠ
التجديدية
إن منهم من صعد مقاصل هذه المحاكم جراء أفكاره
ﱠ
النبيين العظيمين يحيى وعيسى حسب الرواية
تجربة
وما
العذاب
تجرع شتى أنواع
ﱠ
و ﱠ
ِ
ُ
ً
ٍ
ٍ
أوذي
ما
القائل
وهو
ضراوة
أكثر
فكانت
محمد
النبي
تجربة
أما
ببعيد،
عنا
اﻹنجيلية
ﱠ
ِ
ﱠ
ْ
ّ
ِ
َ
أوذيت فبعد أن كان الصادق اﻷمين قبل الجهر بنبوته بات ﱠ
ُ
الكذاب اﻷشر
نبي مثلما
ﱞ
والساحر والشاعر والمجنون؛ فمن يريد إزاحة الجهل ُ ِ ّ
ويحطم أصنام الضﻼلة ويطيح
واﻻجتماعية حتما ً
واﻻقتصادية
الدينية
المسيطرين على الحياة
ﱠ
ﱠ
ﱠ
برؤوس المشركين ُ
نصيب من المﻼحقة والمطاردة والتضييق والشتائم
سيﻼقى ذلك المصير ويناله
ٌ
ُ
والفرى.

علي ﳏمد البهادﱄ
العراق
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لن ﱠ
أتكلم عن المعتزلة واﻷشاعرة والمحاكم
توجهات
التي نصبها أحدهم لﻶخر باختﻼف
ﱡ
العباسيين الذين اعتنقوا هذا المذهب أو
الحكام
ِّ
ٍ
مقوﻻت
ذاك والضحايا الذين ذهبوا؛ بسبب
أتطرق لمصير
كﻼمية كمسألة خلق القرآن ،وﻻ
ﱠٍ
ﱠ
الحﻼج وﻻ شيخ اﻹشراق وﻻ الشهيدين اﻷول
السيد
أعر ُج على تجربة ِّ
والثاني وﻻ ُ ِ ّ
ّ
الطباطبائي ِ
والسيد علي القاضي وﻻ الشيخ ُ ﱠ
المظفر وﻻ
ِّ
ﱠ
عما جرى
الشهيدين الصدرين ،بل
سأتحدث ﱠ
حادثة يندى لها
خﻼل اﻷيام القليلة المنصرمة من
ٍ
ُ
الدينية.
العلمية والمعاهد
المؤسسات
ﱠ
ﱠ
جبين ُ ﱠ
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الحيدري من تقديم برنامجه الشهير )مطارحات في
السيد كمال
فبعد أن ْ
است ُب ِْعدَ
ﱡ
ِّ
ﱡ
وبتأليب من مختلف اﻻتجاهات
اﻹسﻼمية( الذي كانت تبثه قناة الكوثر
العقيدة
ﱠ
ٍ
عامة
المتكررة لتنقية التراث
ﱠ
المرجعية ،ﻻ سيما بعد دعواته ُ ِ ّ
اﻹسﻼمي ِ ﱠ
ّ
ّ
والشيعي ِ
ﱠ ً
موضوعات وبدعٍ وخرافا ٍ
ٍ
الفضائيات
تُ ،تفاجئنا اليوم إحدى
مما علق به من
ﱠ
خاصة ﱠ
بإشراف من ُ ِ ّ
ُ
ﱠ
المرجعية ،تفاجئنا
ممثلي
تدار
التي
كربﻼء
في
المقدسة
للعتبات
التابعة
ﱠ
ٍ
ُ
ُ
شخص يرتدي ﱠ
الحوزويـة ويهجم
البزة
من
متلفز
برنامج
عبر
خطير
بتصريح
ﱠ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الحيدري ُ ،ﱠ
نحرف عن الدين والمذهب،
مدعيا ً أنه ُم
السيـد كمال
هجوما ً عنيفا ً على
ٌ
ِّ
ِّ
زاعما ً عدم وصوله لمرتبة اﻻجتهاد ،دون أن يكون ُ ِ ّ
فعل أو
لمقدم البرنامج ﱠأية ردة ٍ
الحوزوي هو من ُ ﱠ
مما يدل على ﱠ
متبنيات
أن ما ذهب إليه ذلك
توضيح أو اعتراض؛ ﱠ
ﱡ
ٍ
ً
ُ
ﱠ
بيان أو توضيح تعتذر فيه من
أي
تصدر
لم
أنها
سيما
وﻻ
أيضا،
تلك القناة ورأيها
ٍ
ﱠ
الحيدري ِ.
المرجع
ّ
ﱠ
العلمية وإبعادهم عن دائرة الضوء والمنافسة على
إن أسلوب تسقيط الشخصيات
ﱠ
المرجعية بات مكشوفا ً للقاصي والداني ،كما ﱠ
شخص ما
أن اﻻعتراف باجتهاد
مقام
ﱠ
ٍ
تحدّدُ ذلك حسب أهوائها أو حسب مقاييس
ثلة
ٍ
مقتصر على ٍ
قليلة هي ُ ِ
من عدمه غير ُ
ٍ
المجتهدين
مقاييس غير
نعبـر عنها بأنها
ٍ
أيسر ما ُ ِّ ُ
علمية وﻻ ُيمكنها تشخيص ُ
ُ
ً
لكل من يرتدي
وتمييزهم عن غيرهم،
فضﻼ عن تشخيص اﻷعلم منهم؛ لذا ينبغي ِّ
ً
المؤسسة التي يمثلها وﻻ يطلق
الحوزوي أن يحترم نفسه
اللباس
أوﻻ وأن يحترم ُ ﱠ
ﱠ
الدينية
للمؤسسات
أحكاما ً ﻻ تستند إلى الوقائع أو الحقائق واﻷدلة
ﱠ
ﱠ
العلمية التي ينبغي ُ ﱠ
ﱡ
ينفك عنها في تقويم
التابعة لمدرسة أهل البيت أن تستند إليها وتكون ديدنها الذي ﻻ
العلمية.
الشخصيات
ﱠ
ﱠ
ﱠ
قضائية
المعنيين إقامة دعوى
حساب ،فعلى
تمر دون
ﱠٍ
ِّ
ٍ
إن هذه الحادثة ﻻ ُيمكن أن ﱠ
ﱠ
ﱠ
الحيدري ليس
أي
فهو
الحيدري،
للمرجع
أساء
الذي
الشخص
وضد
القناة
تلك
ضد
ّ
ِّ
ً
أقل شأنا ً
ﱠ
والسيد مقتدى الصدر اللذين قامت الدنيا ولم
السيد صباح شبر
مثﻼ من
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
والتحرك
بحق الثانية،
والعراقية
بحق اﻷول
السومرية
تقعد؛ بسبب إساءة قناة
ﱠ
ﱠ
ﱡ
السريع لهيئة البث واﻹرسال ِ ّ
ٍ
إجراءات صارمةً تمثلت بإيقاف البرنامجين
باتخاذها
ً
ُ ﱠ ً
ٍ
معلوم
فالسيـد الحيدري كما هو
قضائية بالغرامة،
قرارات
فضﻼ عن صدور
مؤقـتا،
ِّ
ﱠٍ
ٌ
الشخصيتين المحترمتين المذكورتين ،فضﻼً عن
العلمية من
أعلى مقاما ً من الناحية
ﱠ
ﱠ
والفلسفية
والتفسيرية
والفقهية
الكﻼمية
ﱠأنه رفد المكتبات في مختلف المعارف سواء
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
والمفكر والفيلسوف أن ندع الجهلة وأنصاف ُ ِّ
واﻷخﻼقية ،فهل جزاء العالم ُ ِ ّ
المتعلمين
ﱠ
يتهجمون عليه دون ٍ
ردّ أو رادعٍ يردعهم عن تكرار تلك اﻹساءات؟! وهل السكوت
ﱠ
وتلبست بلبوس أهل الجهل بإطﻼق
فضائية خرقت أخﻼقيﱠات المهنة
عن
اﻹعﻼمية ﱠ
ﱠ
ﱠٍ
حكيم؟! أم ﱠ
إن الواجب
موقف
الشتائم والفرى واﻷراجيف فهل السكوت عن ذلك
ٌ
ٌ
رتوش وتوعية
الحرة تبيان الحقيقة دون زيف أو
يحتم على أصحاب اﻷقﻼم
ٍ
ﱠ
المهني ُ ِ ّ ُ
ﱠ
الجماهير بضرورة تمحيص ما يسمعونه ويقرؤونه؟!
ً
العلمية في النجف اﻷشرف فهل ُ ّ ِ ُ
مثﻼ أن ننشر في وسائل
تجوز لنا
ﱠأما الحوزات
ﱠ
اﻻجتماعي ِ رأيا ً فقهيا ً انفرد به أحد المراجع اﻷربعة في
التواصل
مواقع
اﻹعﻼم أو
ّ
النجف )حفظهم ﷲ( ُمخالفا ً المشهور ،أو آخر كﻼميا ً كأن يكون عدم اعتقاده بأحد
ثم نغمز ذلك المرجع
المقامات من مقامات اﻷئمة أو المزايا
ﱠ
الخاصة بهم )ع( ،ومن ﱠ
أن هناك منهم من ينفرد بآراء خﻼفا ً
وننعته باﻻنحراف عن المذهب؟!! علما ً ﱠ
للمشهور في الفقه وﻻ يعتقد بأحد مقامات اﻷئمة التي يذهب الكثير من علماء الكﻼم
ٌ
ثابت لهم )ع( ،لذا ينبغي للحوزات سلوك منهج أهل البيت في اﻻنفتاح
إلى ﱠأنه
بإيجابية وتأكيد المشتركات وعدم التركيز على
الفكري ِ والتعاطي مع اﻵخر
ﱠٍ
ّ
اﻻختﻼفات وعدم المبادرة إلى تفسيق اﻵخرين ووصمهم بشتى اﻷوصـــاف ،فـــأهل

وﻻ ُ َ ِ ُ
حسن َ ِ َ
الحسنَةُ َ َ
أحسن" وقال َ َ " :
البيت هم عدل الكتاب الذي قال َ َ " :
هي أ َ ْ َ ُ
هي َ ْ َ ُ
وﻻ ﱠ ِّ َ
وب ْينَهُ
فإذا ﱠ ِ
تجادلوا َ ْ َ
ادفع ِ ﱠ ِ
الكتاب ِ ﱠإﻻ ِ ﱠ ِ
السيئةُ ۚ ْ َ ْ
الذي َب ْين ََك َ َ
أهل ْ ِ َ ِ
تستوي ْ َ َ
وﻻ َ ْ َ ِ
بالتي ِ َ
بالتي ِ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ْ
حميم" وقال أيضا ً
َ
َ
عداوة ٌ َ َ ﱠ
أحسن ۚ ِ ﱠ
بمن َ ﱠ
هي َ ْ َ ُ
ْ
أعلم
بالتي
وجادلهم
ۖ
َة
ن
الحس
والموعظة
بالحكمة
ربك
سبيل
إلى
ادع
":
ّ
ُ
ِ
إن َ ﱠ َ
ِ
َ
ضل َعن َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ولي َ ِ ٌ
وهو َ ْ َ ُ
أعلم ِ َ
هو َ ْ َ ُ
َ
َ
ٰ
ِ
كأنه ُ َ ِ ﱞ
سبيل ِه ۖ َ ُ َ
ربك ُ َ
َ
َ
ََ َ
َ
تولوا َ ُ ُ
شهدُوا ِ َ ﱠ
به َشي ًْئا َ َ
َعبدَ ِ ﱠإﻻ ﱠ َ َ َ
مسلمون"
كلمة َ َ ٍ
إلى َ ِ َ ٍ
بأنا ُ ْ ِ ُ َ
ِ ْ ُ ْ َِ َ
بعضا َ ْ َ ً
وﻻ ُ ْ ِ َ
َكم َ ﱠأﻻ ن ْ ُ
بعضنَا َ ْ ً
يتخذَ َ ْ ُ
وﻻ َ ﱠ ِ
نشرك ِ ِ
فإن َ َ ﱠ ْ
سواء َب ْي َننَا َ َ
بالمهتدين " و ْ َ َ َ " :
وب ْين ُ ْ
ُون ﱠ ِ ۚ َ ِ
تعالوا ِ َ ٰ
فقولوا ا ْ َ
أربابا ِّمن د ِ
وهو ْ َ ﱠ
أجرمنَا َ َ
تعملون ُ ْ
وﻻ ُ ْ َ ُ
العليم".
يجمع َب ْينَنَا َ ﱡ
عما َ ْ َ ُ َ
مبين ُقل ﱠﻻ ُ ْ َ ُ َ
ثم َ ْ َ ُ
عما َ ْ َ ْ
نسأل َ ﱠ
تسألون َ ﱠ
لعلى ُهدًى َ ْأو ِفي َ َ ٍ
قل َ ْ َ ُ
و" ِ ﱠإنا َ ْأو ِ ﱠ ُ ْ
ربنَا ُ ﱠ
ضﻼل ﱡ ِ ٍ
الفتا ُح ْ َ ِ ُ
إياكم َ َ َ ٰ
يفتح َب ْينَنَا ِ ْ َ ّ ِ
بالحق َ ُ َ
وفي الختام نحن نعلم ﱠ
والمصلحين عن
اﻹصﻼحية؛ بغية إبعاد الشخصيات
النيرة والدعوات
أن أساليب التشويش على اﻵراء
ﱠ
ﱠ
العلمية الرصينة والتوجيهات ِّ
ﱠ
العلمية ُ
النبي اﻷعظم جاء؛ ليستنقذ الناس من الضﻼلة والجهالة فما كان من
دائرة الضوء والتأثير في المجتمع بات واضحا ً كوضوح الشمس في رائعة النهار ،فﻼ عجب فذلك
ﱡ
سدنة المعابد ُ ﱠ
يشوشوا عليه َ َ " :ﱠ
يكونون َعلَي ِْه ِ َلبدًا ".
يدعوهُ َكادُوا َ ُ ُ َ
ع ْبدُ ﱠ ِ َ ْ ُ
وأنهُ َ ﱠ
قام َ
ومتبعي آثار اﻵباء إﻻ أن ُيوعزوا إلى سفهائهم أن ُ ّ ِ
لما َ َ

رسالة من حيوانة
نادية خلوف
سورية

 أرسلت لي صديقة على الفيس بوك رسالة تهنئة بالسنة الجديدة ّ
موقعة باسم "حيوانه" وهذا نص الرسالة بعد ّ
التصحيح " :لم أختر أن أولد هنا في عائلة
تعتمد على العنف من أجل اﻹصﻼح ،وتعتبر ذلك العنف هو التربية بعينها .نشأت كما ينشأ حيوان  .يتعامل معي اﻵخر كحيوان في الجنس ،والحياة.
ً
ّ
طعاما ،وأمانا ً.
الحرية بعد اﻵن .لو رغبت سوف أعطيك عنواني كي تملئي بيتي
تتحدثي عن
أرجو منك أن ﻻ
ّ
مقيدة باﻹشراف على ثﻼثة أرواح أنجبتهم إلى الدنيا؟
حرية لو كنت ّ
أسأل :هل يوجد ّ
ضحية بﻼهتك؟
وما ذنبهم أن يكون
ّ
أسأل :كيف أطعم أطفالي ،وأجعلهم يشعرون بإنسانيتهم؟
حريتي ،وحياتي ،كي يرسل لي بعض الفتات ﻷطعمهم.
لقد ركعت على قدمي أمام ذلك الرجل الذي سلب مني ّ
ّ
أرجوك أن تبلغي العالم ّأنني ّ
حرة إﻻ إذا ملكت ثمن الحياة ،وهنا ثمن الحياة غال.
الحرية التي
ضد تلك
تتحدثين عنها ،فأنت أيضا ً لست ّ
ّ
أعيش في منطقة موالية ّ
للنظام ،وﻻ مشكلة لي مع هذا النظام المتغول لو يمنحني كفايتي ،ويمنحني العمل ،واﻷمان ،وﻻ أحترم المعارضة فهي في أغلبها
تبحث مثلي عن لقمة العيش ثم المجد.
عمي .غيﻼن يأكلون أطفال أبناء معهم.
أسمي المنطقة التي أعيش فيها منطقة الغول واحد .البشر هنا غيﻼن .جميعهم متشابهون .أمي ،وإخوتي ،وأبناء ّ
ّ
أعرض جسدي للبيع ،وﻻ أحد يقبل ،فالمنطقة " الغولية " التي أعيش فيها وضعت شروطا ً لبيع الجسد أعلى منها لرئاسة الدولة ،أصبح اسمي" تلك المسكينة
الشريفة التي تكافح" وأنا لست شريفة ،وﻻ مسكينة .كل تلك اﻷشياء أرغمت عليها ،ففي أعماقي عاهرة ترغب في الغنى.
السابق قبل أن أرتبط به ،وكان حاجة
هناك أشياء كثيرة ﻻ أحبها :وطني ،طائفتي ،ثقافتي ،واستمراري في تقبيل اﻷرجل من أجل لقمة خبز .أحتقر شريكي ّ
اجتماعية قبلت بها ،فإذ به ليس تلك الحاجة ،ورحل مني إلى حيوان مثلي ّ
تتغزل به.
أحب
قرأت مرة لك حول نزار قباني ،وكنت قد كتبت عنه بمنتهى الجبن .أنت جبانه .درت حول الموضوع دون أن تدخلي في ّلبه  .هل تعتقدين أن نزار قباني
ّ
بلقيس؟ ﻻ أيتها المغفلة .هو نسخة عن غولي ،بلقيس كانت شابة أهلها من عظام سلطة صدام وياس ر عرفات ،وكان نزار عجوزاً أراد أن ينتمي لتلك ّ
الدائرة .يشبه
كثيراً غولي ،فقد ارتبط بإحدى الحيوانات التي تمجده ويمجدها .ﻻ أستطيع أن أقول لك عن الجميع ،لكن أقول أن نزار قبض ثمن حروفه ،وكذلك الشعراء
والكتاب الذين ّ
علمونا على ّ
مرشحة من قبل
الذل والهوان  .مارسيل خليفة" العظيم" لن يهتم لمن ينتقده .هو يسعى للرفاه ،وقطر كريمة ،وأمما عهد التميمي ،فهي ّ
السلطان لتكون بطلة ،ولو ذهبت أنا ً
بدﻻ منها لقتلت برصاص الحيوان محمود عباس.
ّ
في العام الجديد الذي سميته عام الجرذان .أتمنى أن تخرجي من عالم الحيوان ،ومن الخوف ،وأن ترسلي لي ثمن طعامي لهذا الشهر".
الرسالة
انتهت ّ
السيدة على الكتابة لي ،سواء وافقتها أم لم أوافق ،راسلتها ،وقالت ّأنها تخشى أن تتسول ،ولم تدفع إيجار منزلها ،وليس في بيتها خبز وﻻ
إنني معجبة بجرأة ّ
ً
ً
زيت .أرسلت لها مبلغا ً
كامﻼّ ،
بسيطا ،حوالي مئة دوﻻر ،وقلت ل ها ّأنني لن أستطيع ّ
لكنني آمل أن تستطيع هي من إيجاد مخرجا ً.
تبني موضوعها
تتصدر الحيوانات أمثالها ّ
ّ
سدة
لم أنم ليلة أمس ،وأنا أعيد قراءة كلمات السيدة الحيوانه .هي تشبهني ،وتشبه أغلب نساء سورية ،ولن يكون هناك وطن مالم
يتم تحجيم الغول " ّ
الذكر" في أعلى السلطة ،وفي منطقة الغيﻼن 
الحكم ،والقضاء ،والجامعات ،وما لم ّ
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الفاشية إذ
تتمظهر بقناع
الدفاع عن حرية
الفكر
نصحت صحيفة نيويورك تايمز الرئيس اﻷميركي ترامب بالكف عن دعم
التحرك الشعبي في إيران ﻷن موقفه يرتد بأثر عكسي  .وتأكدت صحة تقدير
الصحيفة حين شرع التحالف برئاسة الوﻻيات المتحدة يوجه ضربات ضد داعش؛
فقد تقاطر المنتصرون للدواعش من مختلف البلدان وتضاعفت قوتها البشرية.
وبالمثل يأتي دفاع مالك البارودي بمثل ما عليه من هزال وتبذل عن المفكر الكبير
يوسف زيدان.
فمن الهزال المناقض لطبيعة الحوار المتمدن شخصنة اختﻼف الرأي ويشير
تسمى هويدا صالح(!! طالعت مقالة الكاتب
كاتب لزميل او زميلة في المهنة )"كاتبة ّ
مالك البارودي ،ثم رجعت إلى مقال الكاتبة هويدا صالح ﻷجد انها َ
علم في دنيا
الثقافة والفكر .تعمل أستاذا مساعدا للنقد اﻷدبي وتعمل أيضا في كلية العلوم
اﻻجتماعية ومديرا بالمركز اﻹعﻼمي باكاديمية الفنون وتقوم بمهمات استشارية
لدور نشر وتوزيع .نشرت  120مقالة على موقع الحوار المتمدن  ،استقطبت
جمهور قراء يعدون بمئات اﻵﻻف.ولم أشر إﻻ لنزر يسير من المهام الثقافية
الموكولة إليها .الكاتبة هويدا صالح ليست بحاجة لمن يدافع عنها ؛ غير أن التعريض
بالكاتبة ردا على تضامنها مع الضحية والمظلوم في الصراع حول فلسطين يذكر
بنموذج التزييف الشاحن للكراهية العنصرية ضد شعب فلسطين الذي دأبت عليه
سياسات إسرائيل عبر العقود يستدعي كشف الحقائق والوقائع..
بمسوغ الدفاع عن يوسف زيدان يقصف "البارودي" دانات صاروخية من
الشتائم الحاقدة على الكاتبة ويلفق لها تهمة التحريض على القتل .يشتط في تفسير
ّ
مشفرة
"الخوف من نظرة المجتمع" ،يتساءل ) :هل أنت بصدد تمرير رسالة
ثم ما معنى
للغوغاء لكي ُيوقفوا يوسف زيدان عن الكﻼم بإرهابه؟( ويستطرد ّ ) ،
كﻼمك "لم يخرج علينا أحدٌ
خوف من نظرة المجتمع"؟ ما
مكشوف ودون
بوجه
ٍ
ٍ
ٍ
مكشوف ليقول رأيه ويطرح أفكاره؟(.
بوجه
مشكلتك مع من يخرج
ٍ
ٍ
يا سيد مالك كل كاتب ،طالما يخاطب جمهوره،
ملزم باحترام العقل ومنطقه .وكل المصلحين
قاربوا بحذر وحكمة قناعات الجمهور المعيقة
للتقدم واﻹصﻼح طالما هم ينشدون التقدم
واﻹصﻼح.هذا ما يفهم من عبارة الكاتبة هويدا
صالح .فمن التجني المنطوي على اﻹرهاب
تحميل الكتابة ما ﻻ تحتمل  ،وإطﻼق الهجوم
ّ
وبكل وضوحُ ،تقيم
بصواريخ) :الكاتبة هنا
محكمة تفتيش في شأن يوسف زيدان .لماذا؟ ّ
ﻷنه
قال رأيه في مسألة ما.

سعيد مضيه
فلسطين
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ولكن ما المشكلة في ذلك؟( .ثم يفرغ ما يختزنه من حقد ﻻ يليق بصاحب رأي
أن هناك ً
أظن ّ
عليه ان يحترم آراء اﻵخرين) :وﻻ ّ
فرقا بينك وبين الشيوخ الجرذان
الذين ّ
السافل تجاه من ترك اﻹسﻼم وخرج من
يتبنون مثل هذا الخطاب اﻹرهابي ّ
ظلماته (!! إن اول من وصف البشر بالجرذان هم النازيون اﻷلمان لدى التحريض
على إبادة اليهود  ،ثم نقلت إسرائيل والصهيونية عنهم لنفس الغاية ،والحقد على
هذه الشاكلة تعبير عن احد ضروب الفاشية.
" البارودي" ينفس عن أحقاده المنحازة بشكل مفضوح ،تحت جنح الدفاع عن
يوسف زيدان،القامة الفكرية السامقة .ﻻ يحتاج مفكر من وزن يوسف زيدان لنموذج
مبتذل من الدفاع .يوسف زيدان ابن المجتمع المصري الذي يقدر اﻹبداع ويحرس
المبدعين.أحرى بالكاتب مالك البارودي ان ﻻ يستظل بالدفاع عن يوسف زيدان كي
يهاجم الموقف المناهض ﻹسرائيل في الصراع الدائر بشان فلسطين.
منطق دحض الخرافة يوجب على يوسف زيدان ومقدم البرنامج التلفزيوني الذي
ظهر عليه دمج الهيكل مع اﻷقصى لدى التحليل العلمي الذي يقارب قضية تمس
وجدان المﻼيين من العرب وغير العرب ،ﻻ أن يقتصر حوارهما على اﻷقصى
وحده  .فذلك بمثابة انحياز يثير الريب! إن التشكيك بمكانة اﻷقصى لدى المسلمين
بذريعة عدم تأكيد موقع اﻷقصى الوارد بالقرآن ﻻ ينفي صفة القداسة عن اﻷقصى،
الجامع القدسي  ،ووجوب الدفاع عنه كأثر عربي تاريخي شهد المحاورات في الفقه
واللغة والمنطق على مدى العصر الوسيط.
اﻷقصى معلم ثقافي شان اﻷزهر وجامع الزيتونة .ونظرا ﻻنعدام اليقين بصدد
اﻷقصى مسرى الرسول ،حيث لم يرد ذلك في القرآن ،فإن واقعة اختيار عبد الملك
بن مروان مكان القدس لتشييد اﻷقصى كعبة يحج إليها المسلمون كتحد لعبد ﷲ بن
الزبير في استيﻼئه على مكة  ،يعزز اﻻعتقاد بأن التحدي استند إلى قناعة لدى
المسلمين في ذلك العهد أن القدس هي موقع مسرى الرسول والقبلة اﻷولى .ويقول
العلم :منذ العام  ،1867أي قبل مائة وخمسين عاما ،وبرنامج "اكتشاف فلسطين"
الذي شرعت به بريطانيا ينقب حول اﻷقصى وتحته بحثا عن أثر للهيكل المزعوم
دون جدوى .ودون جدوى انتهى التنقيب عن أثر لقصور الملك العظيم سليمان حول
القدس .بل إن التنقيب اﻷثري خﻼل الثلث اﻷخير من القرن الماضي توصل إلى
إنكار وقائع التاريخ التوراتي ،وتجاسر توماس طومسون عام  ) 1992وهو ليس
من المهاويس المسلمين( بالتصريح عن نتيجة أضمرها عديد الباحثين في تاريخ
فلسطين القديم وجهر بأن التوراة ليست كتابا للتاريخ ،سجل أسفارها مدونون عاشوا
في أزمنة متاخرة جدا عن أزمنة الوقائع المدرجة فيها .فقدَ طومسون وظيفته
اﻷكاديمية جراء جسارته .وكتب المؤرخ المسيحي )وليس قرف المسلمين( كيث
وايتﻼم كتابه الشهير بعنوان " اختﻼق إسرائيل القديمة شطب التاريخ
الفلسطيني"،عام  ،1996بناء على معطيات التنقيبات اﻷثرية المتحررة من خرافات
التوراة .ولعلم السيد البارودي شارك في التنقيبات اﻷثرية الداحضة لمعطيات التوراة
باحثون ومؤرخون مسيحيون ويهود ،وكتب المؤرخ اليهودي شلومو ساند مؤلفه "
اختراع الشعب اليهودي " ليبرهن على أن اليهود ليسوا شعبا متجانس الهوية القومية
وﻻ يتبع جذرا عرقيا ينحو به للعودة إلى فلسطين مهما نأت به الترحاﻻت.
طالما "البارودي" ملحد فما قوله في من يدعون انهم شعب ﷲ المختار
ويحتكرون الحق في فلسطين بدعوى أن "يهوه" اقطعها ﻷجدادهم؟ الملحد يلتزم
إحتكرت
الحياد بين أتباع الديانات .وينقض حياده إذ يخاطب الكاتبة المسلمة )
ِ
الرأي أن
الموضوع أنت وجماعتك وأصبح
ً
ممنوعا على اﻵخر الذي يخالفك في ّ
ُيدلي بدلوه فيه؟(  .هو يعرف ،بدون شك ،أن تهم "العداء للسامية" تكال جزافا ضد
كل من ينتقد اغتصاب أراضي الفلسطينيين بمسوغ أن الرب "يهوه " أقطعهم أياها؟
ما رأي السيد الملحد في نظام اﻷبارتهايد المفروض على شعب فلسطين بدعوى
الحق المطلق لشعب يهوه ،رغم اﻻكتشافات العلمية،؟ أين الهلوسات واين الخرافات،
مكشوفة ﻹلقاء
ولمن يتوجب عليه توجيه النصيحة) :تخرجين أنت وأمثالك بوجو ٍه
ٍ
خرافاتكم وشعاراتكم الفارغة وملء ّ
ٍ
بتفاهات ﻻ تنفُع بشيء. .
الدنيا

ًّ
وحيوانية ممن ّ
الرأي (...مهﻼ ،أليس
وإرهابا
وتخلفا
وﻻ أرى أكثر تفاهة
ّ
ً
يتبنون هذا ّ
من يتبنون وعد "يهوه" لشعبه "المختار" أشد تفاهة؟ ولمن يتوجب توجيه الخطاب،
) فلماذا ﻻ تتركون أنتم أيضا هلوساتكم ﻷنفسكم ُ ُ
نعيش
وتعفونا من هذا القرف الذي
ُ
ّ
ّ
ّ
الحق؟ أم
يحق لغيركم؟ ومن أعطاكم هذا
يحق لكم ما ﻻ
فيه بسبب خرافاتكم؟ أم ّأنه
ّأنها ثقافة القطيع...؟ ( من هو الذي يبتي سياساته على الهلوسات ،ومن يهيل القرف
في جنبات المعمورة انه مستثنى من احكام القانون الدولي اﻹنساني ؟ من يستثني
نفسه من اﻻتفاقات الدولية وينتهكها  ،خاصة اتفاقية جنيف بصدد سﻼمة المدنيين
أثناء الحروب وبصدد عدم جواز إجراء تغييرات ديمغرافية تحت اﻻحتﻼل؟
ويقرع " البارودي  ،ﻻ فض فوه وﻻ كسر قلمه ،الكاتبة) :ما المشكلة في أن
ّ
ً
خطاب ﻻ
مجرد
خطر يأتي من
وأي
خطاب المرء "
يكون
ُ
ٍ
ّ
ٍ
متصهينا" ،كما تقولين؟ ّ
فيه تحريض وﻻ دعوة للقتل وﻻ ّ
للنهب؟
هل ّ
أدلك على نوع آخر من الخطاب الذي يمكنك مقارنته بخطاب يوسف زيدان
ّ
وسطحية فكرك أو نفاق مقاييسك؟ طالعي القرآن .(...ولماذا
للتحقق من خطأ نظرتك
ّ
ﻻ يحث على مطالعة التلمود؟ أﻻ ينطوي على دعوات إبادة الجنس ،خاصة في سفر
يشوع؟ ولماذا ﻻ ينظر في واقعة تشريد السكان اﻷصليين في فلسطين عبرمجازر
جماعية كشف عنها البروفيسور اليهودي  ،إيﻼن بابه في كتابه " التطهير العرقي
في فلسطين ؟ وما سر إغفال دعوات التهجير تنطلق في الوقت الراهن من أفواه
الليكوديين والليبرمانيين الصهاينة؟
هل اﻷمر بعد هذا هلوسات وخرافات مسلمين؟ وهل العرب هم البادئون ب"
اﻻعتداء"؟ أسوق للسيد البارودي الوقائع التالية  :اختزل الزعيم الصهيوني ،أشر
تسفي غينزنبرغ)  ، (1927-1856تشوهات النفسية اﻻجتماعية للمستوطن اليهودي
قبل ان يواجه بمقاومة في فلسطين في بواكير اﻻستيطان ،وذلك في مقال نشره عام
 ،1891أي في القرن التاسع عشر ،إثر زيارته لفلسطين" :كانوا –المستوطنون-
عبيدا في أقطار منافيهم ،وفجأة وجدوا أنفسهم وسط برية غير محدودة الحرية ،
توجد في قطر مثل تركيا فقط؛ هذا التغيير ولد لديهم ميﻼ إلى الطغيان الذي ينمو
حين يصبح العبد ملكا ً  .إنهم يعاملون العرب بعداء وقسوة على أراضيهم بدون وجه
حق ويتباهون بذلك" .تلك هي الطبيعة المتأصلة في اﻻستيطان الصهيوني.
وتحت العنوان "ليس هذه هو الطريق" نشرأالكاتب نفسه مقالة باﻻسم المستعار
أحد هعام )أحد أفراد الشعب(  .ومنذ نشر هذه المقالة بات يعرف بهذا اﻻسم  .كان قد
حضر المؤتمر اﻷول للحركة الصهيونية في مدينة بازل السويسرية عام .1897
وجد نفسه في صف المعارضة ،إذ أيد معظم نواب المؤتمر تأسيس دولة يهودية
كهدف رئيسي للحركة الصهيونية .اعتزل الحركة وقاطع مؤتمراتها .
دعا في المقالة إلى انعطاف فكري في الحركة  ،وعرض ﻷول مرة مبادئ التيار
ً
ﻻحقا "الصهيونية الروحية" .في هذه المقالة قال آحاد هعام إن إقامة
الفكري المسمى
المركز اليهودي الرئيسي في فلسطين ليس من شأنه أن ينقذ اليهود من اﻻضطهاد
الذي يتعرضون له في بعض البلدان ،وإنما من شأنه أن يكون مركزا يهوديا روحيا
مثاليا يؤثر بصورة إيجابية على مجتمعات يهودية في أنحاء العالم وعلى شعوب
أخرى" .في رأي آحاد هعام يكون المبرر اﻷرفع ﻹقامة المركز اليهودي الرئيسي
في فلسطين هو السعي إلى جعله مركزا روحيا مثاليا وليس النية لجعله كيانا سياسيا.
ذكر نوعام تشومسكي في مقابلة صحفية ان والده واﻷسرة والجيران كانوا من
اتباع احد هعام وتوﻻهم الحزن حين علموا بتصويت اﻷمم المتحدة على إقامة الدولة
اليهودية .وفي مقال نقدي كتبه الناقد اﻷدبي ،كﻼوزنر ،في مجلته اﻷدبية التي كان
يصدرها في مدينة اوديسا؛ استهجن تكلم يهود باللغة العربية وتشبههم بالعرب؛ فمن
اﻷفضل البقاء في الغربة والذوبان في مجتمعات الغرب .أنذر المقال ان العﻼقة مع
العرب في فلسطين يجب ان تكون عدائية مطلقة  .ومنذ ذلك الحين غدت الصهيونية
حركة صدامية كما افاد أوري أفنيري في كتابه "إسرائيل بﻼ صهاينة" َ .
بذر المقال
بذرة اﻷبارتهايد واعتماد القوة المسلحة ﻹنجاز مشروع الصهاينة في فلسطين.

وأفصح فﻼ ديمير جابوتينسكي ،أبو الليكودية المعاصرة ،عن خطته ،المهد الذي
احتضن فاشية مناحيم بيغن وتجمع الليكود ،وذلك في مقاله الشهير " الجدار
الحديدي"  .طرح جابوتينسكي المبادئ اﻷساس ﻹقامة دولة يهودية بفلسطين عن
طريق القوة .نجد في مقالته عبارتين ذاتي دﻻلة :الصهيونية مغامرة كولنيالية ولذا
فهي تصمد أو تسقط من خﻼل القوة المسلحة" و "من المهم أن نبني  ،ومن المهم ان
نتكلم العبرية  ،لكن من اﻷهم  ،لسوء الحظ ،أن نكون قادرين على إطﻼق النار".
شكل جابوتينسكي حركة الشبيبة في تنظيمات شبه عسكرية ،التحق بعضهم بأكاديمية
بحرية أيطالية بموافقة موسوليني .ومن منظماته بزغت جماعات فاشية تعاونت مع
المحور أثناء الحرب العالمية الثانية .وكثيرا ما اتهم بن غوريون منافسه بيغن
بالفاشية.
لكن التهمة الصريحة جاءت من البروفيسور اينشتين لدى زيارة بيغن اﻷولى في
الرابع من كانون اول  1948الى الوﻻيات المتحدة .نشرت له نيويورك تايمز بيانا
حمل توقيعه وتواقيع مائة من المثقفين اليهود ورد فيه" :فقبل أن يقع ضرر ﻻ يمكن
إصﻼحه عن طريق مساهمات مالية ومظاهر عامة لصالح بيغن وخلق انطباع في
فلسطين بأن قسما ً كبيراً من أميركا يؤيد العناصر الفاشية في إسرائيل ،يتعين على
الرأي العام اﻷميركي ان يعلم بسجل السيد بيغن وحركته وأهدافهما .إن البيانات
العلنية لحزب بيغن ليست بأي حال مرشدا ً لطابعه الحقيقي ... .حتى وقت قريب
كانوا يبشرون صراحة بمذهب الدولة الفاشية .إن الحزب اﻹرهابي يفضح في أفعاله
طابعه الحقيقي ،ويمكننا ان نحكم من أفعاله الماضية بما يمكن ان نتوقعه ان يفعل في
المستقبل.
ومضى البيان الى القول " :إن سلوكهم في قرية دير ياسين العربية كان مثاﻻ
صادما ً .هذه القرية التي تقع خارج الطرق الرئيسية وتحيط بها أراض يهودية لم
تشترك في الحرب ،بل أنها ردت أيد عربية أرادت ان تستخدم القرية قاعدة لها.
وفي  9نيسان 1948هاجمت عصابات إرهابية هذه القرية المسالمة التي لم تكن هدفا ً
في القتال وقتلت معظم سكانها 240 ،رجﻼً وامرأة وطفﻼً واحتفظت بعدد قليل منهم
على قيد الحياة لتستعرضهم كأسرى في شوارع القدس .لقد فزع معظم المجتمع
اليهودي من هذا الفعل؛ ولكن اﻹرهابيين ،الذين هم بعيدون عن الشعور بالعار من
فعلهم ،كانوا فخورين بهذه المذبحة ونشروها على نطاق واسع ،ودعوا المراسلين
اﻷجانب الموجودين في البلد ليشاهدوا الجثث المكومة والفوضى العامة في دير
ياسين .إن حادث دير ياسين يمثل طابع وأفعال حزب الحرية.".... .انتهت الرسالة.
في العام 1930تلقى فرويد ،عالم التحليل النفسي المشهور ،رسالة من حاييم
مؤسسة إعادة توطين اليهود في فلسطين" ،تطلب منه ،بحكم مكانته
كوفلر ،عضو " ّ
العلمية الرفيعة كعالم سيكولوجي ،التوقيع على ّ
وجهه إليه من أجل دعم
النداء الذي ّ
قضية الصهيونية في فلسطين ،ومساندة ّ
حق اليهود في إقامة شعائرهم بحائط
ّ
المبكى .كتمت الرسالة المتضمنة رد فرويد في حينه ،وجرى تسريبها في وقت
ﻻحق  ،حيث يقول فرويد في رده " :كان من اﻷجدى ،فيما يبدو لي ،بناء وطن
تاريخياّ .
لكنني أعرف ّ
عقﻼنية من هذا
أن فكرة
يهودي على أرض غير مشحونة
ّ
ّ
ّ
ّ
وبكل
وأقر أيضا،
تستدر حماسة الجموع وﻻ معونة اﻷثرياء.
القبيل ﻻ يمكن أن
ّ
ّ
أسفّ ،
يتحمل نصيبه من المسؤولية في إثارة
الواقعي
تعصب مواطنينا غير
أن
ّ
ّ
ّ
مؤول بطريقة
أي تعاطف ممكن مع ّ
تدين ّ
اﻻرتياب لدى العرب .ﻻ يمكن لي أن أبدي ّ
خاطئة" .ربما يرد فرويد على التجني الزاعم أن العرب بدأوا العداء وليس إسرائيل.
وربما يكشف الرد ان الساكت عن الحق ليس محايدا بين الديانات.
أﻻ تبين هذه الوقائع المعتدي المخطط للحروب والمجازر الدموية؟!
الكاتب الذي يجيز لنفسه تقريع اﻵخرين يتساءل متجاهﻼ ما تقدم من وقائع:ما
المشكلة في أن يكون خطاب المرء متصهينا؟! المسيحية المتصهينة  ،النواة الصلبة
لتجمع المحافظين الجدد ،وضعت في برنامجها أوائل تسعينات القرن الماضي بندا
ينص صراحـــة على احتضــان مشروع تهويـد فلسطين كاملــة  ،ثم اﻻستيﻼء على
31 – The Writer | Issue No.9 :: January 2018

جنوب ل بنان حتى الليطاني وكذلك التمسك بجبل الشيخ والجوﻻن ،كي تتحول إسرائيل إلى دولة إقليمية في المنطقة تتحكم في دويﻼت متشظية وتقرعها وقتما تشاء .ﻻ بد
أن شذرات من هذا البرنامج سمعت أو قرئت دون انتباه أو تفكر  .بهدي البرنامج جزم غينغريتش في ذلك الحين  ،وهو رئيس مجلس النواب اﻷميركي آنذاك ،ان شعب
فلسطين مصنطع ،وبهدي البرنامج وعد ترامب بضم القدس ﻹسرائيل عاصمتها لﻸبد !!.

وطن يفرح كلما قصفته طائرة
عبدو خليل
سورية

 عندما قصفت الطائرات اﻹسرائيلية مشروع المجمع النووي السوري بالقرب من دير الزور عام  2007كانت الفرحة .القاتمة ،النابعة عن وجع .لسان حال السوريين وهم
يتناقلون أخبار الضربة ،كان الفرح كوجه للتشفي .سمة شعبية عامة بعد كل ضربة ،وكان يمكن مﻼحظة ذلك من أحاديث الناس في المقاهي وحافﻼت النقل العامة المكتظة،
الكل كان يستهزئ من النظام ويكرر مقولته الشهيرة .الجوفاء من أي فعل ،سنرد بالوقت والزمان المناسبين.
الفرح .كمرادف لﻼنتقام من الظالم بطائرات العدو وهي تدك الوطن ربما تعتبر من اﻷمور المنافية لقيم الهوية البشرية و علم اﻷخﻼق واﻻجتماع .هل يعقل أن يفرح شعب
ما على وجه البسيطة بطائرات تدمر بناه التحتية.
في سوريا اﻷسد كل شيء ممكن .ألم تقتل طائرات الوطن ذات نفسها مئات ألوف السوريين من اﻷطفال والنساء .لم توفر حتى المواشي ،ألم تقصف شعبها بالكيماوي
والفوسفور والنابالم و البراميل المحشوة بالمتفجرات وقطع الخردة المعدنية !؟
إذن لم يخطئ السوريون عندما كانوا يفرحون في سرهم كلما دكت اسرائيل معقﻼً للنظام ،ليسوا كما قد يتوهم البعض .عديمي النخوة والوطنية ،لكن من عاش فيها .وحده،
يدرك كم الوجع الذي كان يخب ئه السوري تحت أظافره نتيجة سطوة اﻷجهزة اﻷمنية وعسفها ،ناهيكم عن الجوع والحرمان .أذكر كيف أن نادﻻً في المقهى السياحي بحلب رد
على مجموعة مثقفين أبدوا غضبهم من الضربة وقال :ناقصنا مفاعل نووي ،بعدين ليش زعﻼنين ؟ إذا حق فنجان القهوة ما معكن وأغلبكم ممنوع من العمل .كان النادل
يتحدث بلسان وطن بأكمله.
وإذا تركنا الحياة السياسية والثقافية جانبا ً .اﻷعراس كانت تحتاج لموافقات أمنية .الترخيص لفتح دكان للسمانة يتطلب مراجعتك لفرع أمني ،وما أكثرها ،إنجازات الحزب
القائد تركت مئات القرى بدون ماء وكهرباء وشبكات صرف صحي لكنها لم تحرمهم من نعيم تواجد هذه اﻷفرع .ابتسم أنت في دولة الصمود والتصدي التي مازالت تبهر
الكثير من المثقفين العرب.
بالعموم تلك الطائرات المغيرة .العدوة ،لم تقتل مدنيا ً ولم تستخدم سﻼحا ً محرما ً دوليا ً .كانت تصطاد ما تراه يهدد أمنها .ﻻ بل إنها دمرت جزءاً كبيراً من مخزونات النظام
الكيماوية التي تخنق بما تبقى منها اليوم أطفال الوطن ذات نفسه.
تشعرها بالفرح والغبطة
وسط هذه المفارقة ينقسم اليوم الشعب السوري بموجب الخارطة الجوية لتلك الطائرات .لكل ِملة وطائفة وقومية صارت لها طائراتها الخاصةُ ِ ُ .
ً
مثﻼ ،مناطق الساحل السوري تصفق لطائرات النظام ولﻸزعر بوتين وتطالبها بالمزيد من ممارسة سياسة الحرق ،و أهل المنطقة
كلما غارت على منطقة ما في سوريا.
الجنوبية يترقبون بفارغ الصبر تحليق طائرات المملكة اﻷردنية فوق مناطقهم حتى تستقر أوضاعهم .والمنطقة الشرقية تهلل كلما دكت طائرات التحالف معاقل داعش في
مناطقهم وإن أخطأت وأصابت موقعا ً للنظام تضاعف هذا الفرح.
و ﻻ ننسى عندما أوعز ترامب ﻷسطوله القابع في المتوسط بتدمير مطار الشعيرات ،بمجرد أن همست ابنته ايفانكا في أذنه وطالبته بالرد السريع بسبب المشاهد المروعة
صفو صباحها .الفرحة غمرت السوريين ،حتى بعض المؤيدين والصامتين بدت عليهم إمارات السرور.
التي جاءت من مدينة خان شيخون وعكرت
َ
أما في ريف حلب الشمالي والغربي ينتظر الجميع مزيداً من الطلعات الجوية التركية لتقصير يد حزب العمال الكردستاني .في الوقت الذي كان يعتبر فيه هذا اﻷخير أن كل
الطائرات التي تحوم في سماء سوريا هي ملكا ً له .الروس والنظام وأمريكا ،كلها تعمل لخدمة مصالحه ضمن دوامة مكافحة اﻹرهاب .إلى أن جاءت لحظة الفاجعة ،وبدت
اﻷمور تسير في اتجاه آخر.
لهذا السبب يعاني الكرد اليوم انقساما ً داخليا ً حادا ً حيال تلك الطائرات التي زلزلت طغيان العمال الكردستاني الذي عاث فسادا ً في المناطق الكردية .اعتقل وقتل وشرد مئات
اﻷلوف من الكرد والعرب نتيجة سياساته المأجورة.
لذا يحاول الكردستاني استيعاب اللعبة .تارة يطالب بالحظر الجوي وتارة أخرى يلوم أصدقاءه من الروس واﻷمريكان على وقوفهم مكتوفي اﻷيدي  .لكن أكثر ما يغيظه هو
به .نتيجة أفعاله المشينة ،يرمي بالتهم يمينا ً وشماﻻً .يخون ويرغي ويزبد .غير مدرك أن الشعوب عندما تكتشف دجل نظمها وساستها ترفع رأسها وتنظر
شماتة الكرد أنفسهم ِ
نحو السماء بحثا ً عن الخﻼص 
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قرار الليكود ضم الضفة الغربية
وحل الدولة
الواحدة
بﲔ مفهومﲔ

ومع هذه الصفعة وفي حدث آخر ﻻ يقل خطورة عن سابقه فإن الكنيست سيناقش
هذا اليوم ) اﻹثنين الموافق اﻷول من كانون الثاني  /ديسمبر  ، ( 2018مشروع
قانون "القدس الموحدة" والذي يقضي بسلخ اﻷحياء الفلسطينية عن المدينة المحتلة،
ومنع التنازل عن أي جزء منها في حال أي تسوية مستقبلية ،مشترطا ً بأن أي مقترح
مستقبلي لتقسيم القدس يستوجب موافقة  80عضو من الكنيست ،ومن المتوقع أن
يعرض مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة  ،ويهدف القانون الذي
إلى التحضير ﻻتخاذ خطوات بالمستقبل لسلخ اﻷحياء الفلسطينية عن بلدية اﻻحتﻼل،
وإنشاء مجلس إسرائيلي محلي لتلك اﻷحياء ﻻ يعيش فيه المواطنون اﻹسرائيليون،
ولكن الفلسطينيين الذين يتمتعون بمركز إقامة فقط حيث يدور الحديث عن سكان
كفر عقب ومخيم شعفاط لﻼجئين الذين يعيشون حاليا بدون خدمات من بلدية
اﻻحتﻼل بسبب الجدار الفاصل ،آخذين بعين اﻻعتبار أن اللجنة الوزارية للتشريع قد
صادقت على مشروع القانون قبل عدة أشهر.

 وهكذا وقبل أن ينتهي عام  2017بسويعات قليلة  ،يخرج علينا نيتنياهو
وحزبه الحاكم بقرار خطير ،وخطوة أكثر وقاحة من قرار ترامب اﻹعتراف بالقدس
عاصمة للكيان المحتل  ،فلقد قرر مؤتمر حزب الليكود باﻹجماع يوم أمس على ضم
الضفة الغربية وغور اﻷردن للكيان الغاصب وبما يعني خراب لعبة التسوية
اﻻستسﻼمية والفهلوة العباسية اﻷوسلوية التي ما زالت تزمجر وتهدد وتتوعد
بالتوجه لمجلس اﻷمن والجمعية العامة لﻺعتراف بدويلة فلسطينية في الضفة
الغربية وقطاع غزة والبحث عن راعٍ جديد لﻺستمرار المعيب فيما يصطلحون
عليها واهمين ب " عملية السﻼم" .
إن قرار الليكود هذا ما كان ليخرج لو لم يتم توقيع اتفاقية أوسلو أساسا ً تلك
اﻻتفاقية التي أتاحت اﻻعتراف بحق " دولة إسرائيل " بالوجود على  % 78من
فلسطين ووضعت ما يسمى بمنطقة )ج ( من أراضي الضفة الغربية والتي تمثل
 %60تحت المسؤولية الكاملة والمباشرة لسلطة اﻻحتﻼل مما تسبب بشكل مباشر
وعملي في تسرطن الضفة الغربية بالمستعمرات الصهيونية ووصول عدد
المستعمرين الصهاينة فيها إلى ثﻼثة أرباع مليون مستعمر.
صورتين متناقضتين شهدناهما هذا اليوم  ،فمن جانب وعيد لفظي فارغ من قبل
مجموعة أوسلو بالتوجه لمجلس اﻷمن بحثا ً عن اعتراف بدويلة موهومة واستعداد
مستمر لمواصلة عملية السﻼم أو" لعبة التسوية "  ،ومن جانب آخر قرار عملي من
قبل مركز حزب الليكود بضم الضفة الغربية بما فيها غور اﻷردن للكيان المحتل،
حيث جاء نص القرار على النحو التالي ) إنه بمرور  50عاما على تحرير أقاليم
يهودا والسامرة بما فيها القدس ،عاصمتنا الخالدة ،يدعو مركز الليكود منتخبي
الليكود للعمل للسماح ببناء حر ولسريان قوانين اسرائيل وسيادتها على كل مجاﻻت
اﻻستيطان المحررة في يهودا والسامرة  .والقصد بالمناطق المحررة انها ما تسمى
مناطق ج من أراضي الضفة المحتلة وفقا ً ﻻتفاقية أوسلو وهي مناطق خاضعة كليا
لﻼحتﻼل اﻹسرائيلي عسكرية ومدنيا.
ولم ولن يقف اﻷمر عند هذا الحد فبعد إقرار
الليكود وبتأييد من اليمين الصهيوني المتطرف
الممثل في الحكومة والكنيست فمن المؤكد أن
هذا القرار سينتقل إلى الكنيست ليصبح قانونا ً
ملزما ً صهيوني في الحكومة وخارجها.

إبراهيم أبو عتيلة
فلسطين
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فلماذا التسسارع في صدور هذه القرارت وإجراءات التصويت وتوجيه الصفعة
تلو الصفعة لﻸوسلوويين شركاء الصهاينة في لعبة التسوية وللعرب عموما ً:
 1.اﻻرتماء " الفلسطيني " في لعبة التسوية ممثﻼً بسلطة أوسلو وفقدانه إلى الحد
اﻷدني من ردود الفعل تجاه كل ما حدث في لعبة المفاوضات عامة وما حدث منذ
تولي الليكود رئاسة الحكوم بشكل خاص  ،إذ استمرت حكومة الصهاينة بضرب
اﻷوسلوويين بالصفعة تلو الصفعة ولم يكن هناك رداً منهم إﻻ بالدعوة واﻻستعداد
راع آخر غير أمريكا لرعاية لعبة
لﻼستمرار بعملية السﻼم " التسوية " والبحث عن ٍ
التسوية.
 2.حالة الوهن العربي والمحاور العربية التي تشكلت والتي كانت سببا ً بدمار
العراق وسوريا واليمن وليبيا وخروج وضعف دور مصر اﻹقليمي والعربي في كل
ما يدور.
 3.حالة التطبيع واللهفة عليه من قبل بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني.
 4.الضخ اﻹعﻼمي من قبل اﻹعﻼم العربي المتصهين للتقرب من الكيان
الصهيوني وتحويل وجهة العداء اﻷول والرئيسي من عداء عربي  -صهيوني إلى
عداء سني  -شيعي مستخدمين بذلك سﻼح الطائفية الذي زرعته زعيمة اﻹمبريالية
العالمية ومروجي الدين السياسي من على المنابر.
 5.الزخم والقوة الكبيرة التي حصل عليها اليمين الصهيوني بعد قرار ترامب
واعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة اﻷمريكية إليها وما قابله
من ردود فعل واهنة والتي كان اقصاها بيانات إنشائية صدرت عن مجلس الجامعة
العربية ومؤتمر القمة اﻻسﻼمي وتتويج ذلك بقرار معنوي من الجمعية العامة لﻸمم
المتحدة وهو قرار رفضته أمريكا والصهيونية قبل وبعد صدوره مما يجعله قرارا ً
غير قابل للتطبيق.
 6.التسابق الكبير بين أطراف اليمين الصهيوني داخل فلسطين المحتلة ومحاولة
كل طرف منهم تقديم المزيد من مقترحات وقرارات التشدد العنصري لكسب المزيد
من الناخبين.
 7.التسابق الكبير بين المسيحية المتهودة ) المسيحية المتصهينة ( ممثلة بالكنيسة
اﻹنجيلية والتي عبر عنها ترامب بقراره اﻷخير مع الحركة الصهيونية فالكنيسة
اﻹنجيلية تؤمن وتعمل وتنادي كما ينادي الصهاينة واليمين اليهودي بيهودية الدولة
حيث أن المسيحية الصهيونية هي حركة أقدم من الحركة الصهيونية ذاتها وتعود
جذورها الى القرن اﻻول للمسيحية وإلى تيار ديني يسمى )اﻻلفية( ،واﻻلفية هي
معتقد ديني نشأ في أوساط المسيحيين الذين هم من )أصل يهودي( ويعتقد هؤﻻء بأن
المسيح سيعود الى هذا العالم محاطا بالقديسيين ليملك في اﻻرض الف سنة ومن هنا
جاءت التسمية باﻻلفية  ،وتعتبر أكثر خطرا ً من الصهيونية ﻷن الصهيونية تعتبر
أيديولوجية سياسية  ،بينما المسيحية الصهيونية أيديولوجية دينية بحتة تقوم على
فكرة مفادها أن هناك ثﻼثة إشارات إلهية يجب أن تتحقق قبل أن يعود المسيح إلى
اﻷرض ،وهي:
•

قيام دولة إسرائيل

•
•

وامتﻼك مدينة القدس
وإعادة بناء هيكل سليمان

وأنه بعد تحقق تلك اﻹشارات ستقع معركة هرمجدون ،وهي معركة يعتقد
اﻹنجيليون أنها ستقع في سهل مجيدو وسيتم فيها تدمير قوات الكفار ويظهر المسيح
فوق أرض المعركة ويرفع المؤمنين به ويخلصهم من الدمار ومن ثم يحكم العالم
ً
ووفقا لهذه العقيدة الدينية فإن اﻹنجيليين يعتبرون أن
مدة ألف عام حتى تقوم الساعة.
دعم قيام إسرائيل واجب شرعي مسيحي بما في ذلك دعم توسعها واﻻعتراف
بالقدس عاصمة لها وتمويل اﻻستيطان اليهودي في اﻷرض المحتلة ،بل أكثر من
هذا فإن من واجبهم دعم المخططات الرامية إلى هدم المسجد اﻷقصى وإعادة بناء
"هيكل سليمان" المزعوم.
وبعد  ،،،فها هي إسرائيل قد قامت ،وهاهم قد اغتصبوا القدس واعترفوا بها
عاصمة لكيان العدو الصهيوني وبقي عليهم بناء هيكل سليمان بعد هدم المسجد
اﻷقصى وهو أمر ليس ببعيد في ظل حالة الوهن العربية والفلسطينية السائدة.
ولن أقف هنا عند ردود الفعل الفلسطينية والعربية  ،فقد سمعنا وعرفنا أقصى ما
كان من ردودد.
ولن أقف هنا ما لم يكن هناك رد ثوري وعملي أقله وأبسط شيء فيه إلغاء "
اتفاقيات أوسلو " ونهجهها وما نجم عنها من سلطة متخاذلة ﻻ تتفق مع أي حل غير
منطق اﻻستسﻼم ،إذ ﻻ بد من إعادة طرح برنامج وطني فلسطيني حده اﻷدنى
العودة للميثاق الوطني الفلسطيني " الملغى عرفاتيا ً" مع ضرورة التخلي عن ما
يسمى حل الدولتين ،ففلسطين أرض ﻻ تقبل القسمة على اثنين ،وهنا يتوجب اﻷمر
التوقف عند الخطر اﻷكبر الذي يهدد الكيان الصهيوني وهو أن يتم العودة لما أقره
المجلس الوطني الفلسطيني في بداية سبعينات القرن الماضي وتبنته غالبية الفصائل
الفلسطينية في ذلك الحين  ،وهو حل طالما لوحت به القيادات الفلسطينية كبديل عن
ً
عمليا ،ذلك الحل هو حل الدولة
حل الدولتين ،ولكن هيهات أن يتم طرحه وتبنيه
الواحدة ،الدولة المدنية الديمقراطية وهو الحل الذي سينهي النزاعات ويحقق
اﻻستقرار ،فحل الدولة الواحدة يرتكز على المساواة في الحقوق والواجبات لكل من
يعيش في هذه الدولة دون محاصصة أوتمييز ،وهو حل بديل لكل المحاوﻻت السابقة
والتي يحتوي كل منها على عناصر من القضايا القابلة للتفجير في أي وقت.
إن ما يعمل عليه الصهاينة في هذا الوقت بالذات ومن خﻼل قرار الليكود بضم
الضفة الغربية وقرار الكنيست فيما يتعلق بالقدس ووحدتها والذي سيصبح أمرا ً
واقعا ً في القريب العاجل  ،يعني تحقيق الدولة الواحدة بمقياس الصهاينة  ،وهو
ً
سابقا ،مشيرا ً في هذا
مقياس يختلف تماما ً عما تبناه المجلس الوطني الفلسطيني
المجال إلى أنه وفي مؤتمر صحفي جمع ترامب بنتانياهو في بداية شباط /فبراير
 2017حين أعلن ترامب استعداده للتخلي عن حل الدولتين للقضية الفلسطينية،
مؤكداً أن ﻻ مشكلة لديه بين هذا حل الدولتين وحل دولة واحدة ..فيما صرح نتنياهو
بأن أصل تسمية الشعب اليهودي هو " يهودا" كما سماها أو الضفة الغربية ،وهي
أرض تخص الصهاينة وحدهم ،في اشاره الى عدم الرغبة بالتخلي عنها.
إذن فقد عدنا إلى ما تم طرحه من قبل عدد من قادة اليهود الصهاينة ومن قبل
معسكر اليمين الصهيوني الذي يقف بقوة وراء شعار " الدولة الواحدة " ويرى فيه
تتويجا ً لشعار أرض "إسرائيل" الكاملة التي يعيش فيها اليهود والعرب تحت السيادة
اليهودية  ،كما جاء في فكر فﻼديمير جابوتنسكي أوائل القرن العشرين الذي تبنى
فكرة “الدولة ثنائية القومية” العنصرية ،كما وأن من أبرز دعاة الدولة الواحدة
بالمفهوم العنصري موشي آرنس وزير الدفاع السابق ،وأوري أليتسور الرئيس
اﻷسبق لمجلس المستوطنات ،وحنان بورات عضو الكنيست ،ورؤوفين ريفلين
الرئيس اﻻسرائيلي .ويتناوب هؤﻻء على طرح تصوراتهم التي تتلخص باﻵتي:
•

ضم الضفة الغربية بالكامل ،وفرض القانون اﻹسرائيلي عليها.

• دم اﻻعتراف بحقوق قومية للفلسطينيين في أرض إسرائيل ،واﻻعتراف فقط
ً
وتدريجا،
بحقوق مدنية لﻸفراد كمنح الجنسية اﻹسرائيلية للفلسطينيين بشروط
والفلسطيني المخلص الموالي للدولة ولقوانينها يمنح مواطنة كاملة ،ومن يوافق على
السيادة اليهودية وﻻ ينفذ واجباته يعطى إقامة دائمة ،أما الذي يريد دولة عربية من
خﻼل فيطرد من البﻼد.
• الحفاظ على نسبة ثابتة بين اليهود والعرب ) %70يهود و %30عرب( .لذا
مستبعد كليا ً.
فقد تم سلخ قطاع غزة ووجوده ضمن تلك الدولة أمر
َ
• عودة الﻼجئين الفلسطينيين ممنوعة مطلقا ً وبالمقابل يتم تشجيع مجيء اليهود
إلى الدولة بﻼ حدود.
• إن اﻷحزاب الدينية ،المدعومة بتيار قومي تتضح سياستها بالمراهنة على
اﻷرض قبل السﻼم ،وبالنسبة لهذا المعسكر فإن اليهودية التي يقيم عليها هذا
المعسكر مفاهيمه السياسية تستمد وجودها من اﻹيمان بأن أرض التوراة الحقيقية
موجودة شرقي " الخط اﻷخضر" فلسطين المحتلة عام  1944ﻻ غربيه أي في
الضفة الغربية  ،فالمواقع التوراتية بمعظمها موجودة فيها وإن التخلي عن أرض
التوراة يعني خروجا ً عن الفكرة الدينية القومية  ،وعليه فإن هذا التيار يرفض فكرة
اﻻنسحاب من الضفة الغربية ،ويقف بقوة وراء شعار “الدولة الواحدة” ويرى فيه
تتويجاً لشعار أرض إسرائيل الكاملة التي يعيش فيها اليهود والعرب تحت السيادة
اليهودية.
• إن كافة زعماء اليمين الصهيوني ﻻ يوافقون على حل الدولتين ويجاهرون
بتبنيهم لشعار الدولة الواحدة وفق القواعد واﻷسس الصهيونية حيث أن نتانياهو نفسه
ﻻ يذكر حل الدولتين اﻻ خجﻼ وامام بعض الضيوف اﻻجانب.
فهل يعود الفلسطينيون لطرح خيار " الدولة الواحدة " بالمفهوم الديمقراطي
المدني لمواجهة " الدولة الواحدة الصهيونية التلمودية"  ،خاصة أن اﻷولى بالمفهوم
الفلسطيني ﻻتمايز بين مواطنيها وفقا ً للدين أو النسب فيما الثانية بالمفهوم الصهيوني
هي دولة عنصرية بإمتياز  ،اﻷولى ستكون حﻼً لكافة القضايا بما فيها حل مشكلة
الﻼجئين فيما الثانية ستحول دون عودة الﻼجئين مما سيؤدي إلى تفجر الصراع في
أي لحظة  ،اﻷولى تشمل فلسطين كل فلسطين من بحرها لنهرها فيما الثانية تحول
دون ضم قطاع غزة تحسبا ً من عدد ساكنيه من العرب الفلسطينيين وبما يهدد السيادة
اليهودية مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار بأن سلخ قطاع غزة عن فلسطين يتنافى مع واقع
الجغرافيا ومنطق التاريخ  ،اﻷولى دولة علمانية مدنية ديمقراطية فيما الثانية دولة
دينية تتعارض مع فكر و تيار العصر الحديث.
إن طرح حل "الدولة المدنية الديمقراطية الواحدة " يبقى حﻼً نظريا ً من وجهة
نظر من يؤمنون به  ،أما وفي هذا الوقت الذي وصل بالصهاينة لطرح وتبني خيار
" الدولة الصهيونية العنصرية الواحدة " من خﻼل اﻹجراءات العملية الذي بدأ
اﻻحتﻼل بتبنيها وتطبيقها  ،فإن اﻷمر بات أكثر إلحاحا ً للتخلص من أوسلو وقيودها
ونهجها والعودة لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني بتبني خيار الدولةالواحدة ..
هذا يستلزم بالضرورة خلق تيار شعبي فلسطيني يتبنى هذا الحل ويعمل على
الترويج له مع شرح وتفسير هذا الخيار للشعب الفلسطيني بكافة فئاته وأينما كان
تواجده سواء كانوا في الشتات أو الﻼجئين أو من يقطن في فلسطين التاريخية  ،مع
ضرورة العمل على توفير الدعم المالي والعمل على مساهمة من يقتنع بهذا الحل ،
واستخدام كافة الوسائل المتاحة ﻻستقطاب الدعم الشعبي الفلسطيني والجماهيري
العربي  ،وﻻ نغفل هنا عن أهمية العمل على الوصول إلى سكان فلسطين من اليهود
غير الصهاينة ﻹقناعهم بأهمية هذا الحل الذي سيكفل وجودهم في فلسطين دون قهر
أو تمييز ....مع أهمية اﻻتصال بكافة الدول والجماهير العرببة لشرح المفهوم
الفلسطيني لهذا الحل من أجل الحصول على دعم الجماهير العربية والدعم الرسمي
الواجب توفره كخطوة أساسية لموافقة العرب جماهير وأنظمة على هذا الحل من
أجل إقراره و تبنيه من قبل منظومة العمل العربي وعرضه بعد ذلك على المنتديات
الدولية مقارنة بحل الدولة الواحدة الصهيونية العنصرية كخيار أساسي لحل القضية
الفلسطينية 
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درب اﻵﻻم
وحكاية اﻷلفي عام
 في المغرب مثل شائع يقول :سبعة يهود لقتل قنفود ،وفي الشرق العربي
لدينا مثل شائع يقول":الف ومية على البطل والبطل ما بيهمو المنية".
في عصر الصورة اصبحت الصورة أبلغ من الكلمة ولها الصدارة في اﻻشارة
ّ
وتوثق وتنقل وبصورة عفوية وتلقائية
وتسليط الضوء على اي حدث ،فهي توضح
وبكل اللغات والى كل الفئات ،وعلى كل منا وحسب وعائه المعرفي وإنتمائه
اﻻنساني أن يستقي من الصورة ما يريد ،إبتداء من نظم أبيات شعر قد تؤدي الى
قصيدة ،او سيل من الدموع تفيض بها الوجنات ،او تستفيق في ناظرها كل معاني
اﻻنسانية ومعنى أن يكون اﻻنسان عزيزا بذاته وبوطنه ،وان يكون جبارا بكبريائه
امام غطرسة جيش كامل بعده وعتاده.
صورة بألف رصاصة؛ تلك الصورة التي إلتقطتها عدسة )اﻻب واﻻبن(
الهشلمون حول اعتداء كتيبة جيش اﻻحتﻼل اﻻسرائيلي على الفتى فوزي الجنيدي.
المصوران الصحفيان )اﻻب واﻻبن( عبد الحفيظ ووسام الهشلمون من الخليل،
هما من إلتقط كل واحد على حدا ،بكاميرتين ،صور اعتداء كتيبة الجيش اﻻسرائيلي
وهي مدججة بكامل ّ
عدتها على الفتى فوزي الجنيدي ،إبن الـستة عشرة عاما ،يوم
الخميس  .2017/12/7وعبد الحفيظ هو المصور اﻻب ووسام هو نجل عبد الحفيظ.
وكﻼهما أصحاب هذه اﻻرض التي ألتقطت من عليها هذه الصورة؛ الوثيقة،
والشاهد ،فهي وثيقة جرم وإدانة لجيش اﻻحتﻼل وتجسيد صارخ "لخوف الطغات
من اﻷغنيات" وشاهد سيحيا الى اﻻبد ،الى أن يشهد على ان ما أصابه كان بفعل
الحيونة وليس اﻷنسنة.
في انتفاضة اﻻقصى علقت في اﻻذهان صورة للفتى الشهيد فارس عودة الذي
جسد عري اﻻنسانية من كل شيء وأخرج الطفولة عن طورها وبث فيها معالم
الرجولة مبكرا وقذف بها الى صدارة المواجهات والصفحات ،وحدها إرادة صاحب
اﻻ رض تناطح المخرز ،ووحدهم أطفال فلسطين يقهرون فخر الصناعة
اﻻسرائيلية"الميركافا" ،ووحدهم أطفال فلسطين يواجهون آلة الموت اﻻسرائيلية
ليصنعوا الحياة.
صورة فارس عودة امام الميركافا؛ يقذفها بالحجارة ،يخطوا لﻼمام ،يقاتل
الموت ،تتراجع هي للخلف ،يستمر هو بالتقدم ،تحاول هي اﻻنقضاض ،يعاجلها
بالحجارة ،ينتفض المدفع ويلقن ،يرجمها كمحب لﻼرض كارها للغزاة ،فوهتها
تنحني إجﻼﻻ لمهابة الفتى وإقدامه ،يهاجم فارس الموت وﻻ يخشاه ،يندحر الفوﻻذ،
وحدها؛ رصاصة إنطلقت من أعلى برج الدبابة أصابت الفتى في مقتل ،وأصابت
من جميعا الحياة.
لعله صوت الزعيم الخالد ياسر عرفات وهو يهتف بإسم فارس عودة ويستشهد
به في خطاباته ما أضاف هالة وقدسية على هذه الصورة .هذه الصورة ستصبح
ﻻحقا عنوان المرحلة.
وها هي المعركة تتجدد حول الصورة في
فلسطين من جديد .الفلسطيني صاحب اﻻرض
حريصا على أرضه بأن ﻻ تفسدها دماء الغرباء،
الفلسطيني يريد أن يكسب الحرب بالنقاط
)بالصورة والكلمة والبسمة والقصيدة واﻻغنية
وبالصبر والجلد وبالحجر والمولوتوف و(....
والمحتل الغاشم يريد أن يكسب الحرب بالضربة

مهند طﻼل اﻷخرس
فلسطين
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القاضية قبل أن تقتله الحقيقة ،لذلك فالمحتل يسعى جاهدا ﻷن يحييد نقاط قوتنا
ويسعى بشكل أكبر لجرنا لمربعاته التي يعشق ،وﻻ يخجل من أجل ذلك أن ترفع
الميركافا فوهتها لمواجهة اﻻطفال ،وﻻ يخجل من أن تقدم كتيبة كاملة من جيشه
ومددجة بأعتى اﻻسلحة على إعتقال فتى وتحيط به وتتزنر به كأنه سﻼح دمار
شامل.
 23عسكريا صهيونيا يظهرون في أحد شوارع الخليل ،يقودون فتى فلسطيني
معصوم العينين ،ورأسه شامخا في السماء ،يستدير بعينيه المعصوبتين يمينا
وشماﻻ ،تحسبه يودع شوارع مدينته ويقرئها السﻼم ،لكنه كان يهمس في أذنها،
ويصرخ في آذانهم وبكل لغاتهم اللقيطة ":نعم استطيع ان أراها؛ القدس عاصمة
فلسطين اﻻبدية".
يتكالب الجنود على اﻻمساك بالفتى ،يعتصمون به كأنه طوق نجاة ،تخذلهم
الطرقات ،تتوه بهم الخطوات ،تتسع خطوات الفتى بثبات .عيناه المعصوبتين؛ تعد
الخطوات ،وتدرك اللكنات ،توزع القبل على الحيطان المكسوة بالشعارات ،ويرتفع
الرأس أكثر ليوزع القبﻼت على النسوة واﻻخوات وعلى من وقف ملوحا على
الشرفات ،وحدها زقاق المدينة تشم رائحة يسمينها وتعرف هدير الخطوات ،أكانت
مرتعبة أو مرتعشة أو تسير على مهل وثبات.
في هذه الصورة يتضح بجﻼء من يخاف من من .في هذه الصورة سارق بجيش،
وفتى يتوسط الجيش ،ويعلو عليه قيمة ومقاما ،وحسنا فعل اﻻحتﻼل بإغماض
عينيه ،فهو ابن هذه اﻻرض ،ويستطيع أن يخاطبها بكل اللغات؛ من الهديل الى
الزئير ،ومن الهدير الى الخرير ،ومن الترتيل الى الترنيم ،ومن الترويد الى التهليل
والتكبير ،وحده صوت الغريب المدجج بالسﻼح والمغطس بالنعيق؛ يفسد صوت
الحسون الباحث عن بسمة على شرفة توزع اﻻمل وتودع البطل في يوم ماطر
بالكبرياء.
في هذه الصورة يخال لك أنه عرض عسكري أو صيد ثمين ،لكن هل يصح ان
يكون الفتى صيدا!؟وهل يصح أن يكون الجيش لصا!؟وهل يصح أن يرتسم الخوف
والذعر والعواء والعويل على جيش أقرفونا بقولهم "ﻻ يقهر" ،أم أنها عرض
ﻻصحاب اﻻرض واختبار لمدى حبهم لها!؟
بعد أجيال ستعرض هذه الصورة في المتاحف واسواق الذكريات مصحوبة
بسؤال؛ ما هي حكاية هذه الصورة !؟ وما الذي يجري؟ تراك الى أين تصل وأنت
تمعن النظر في هذه الصورة؟
قد تتعدد اﻻجابات؛ لكني ﻻ أرى إﻻ نفس المشهد على نفس اﻻرض منذ الفي
عام ،إذ أن الفتى يسير على درب اﻵﻻم من جديد ،كما سار المسيح من قبله وفي
نفس اﻻيام قبل الفي عام.
لم تختلف عندي كثيرا صورة الفتى يحيط به الجنود عن صورة السيد المسيح
محموﻻ على الصليب تتقاذفه اﻻنواء واﻻهوال وتتجاذبه قلوب المحبين ودعواتهم .
فالحكاية هي هي منذ الفي عام وأكثر؛ أصحاب اﻻرض باقون والجميع عابرون،
لذلك كان الغرباء دوما يخشون من الذكريات.
على نفس خطى المسيح ،وفي نفس اﻻيام )مع فارق اﻷلفي عام( ،يسير أصحاب
اﻻرض على أرضهم بثقة المنتصر ،يوزعون القبﻼت ،يحملون اﻷلم ،ويوزعون
اﻷمل.
وحين يأتي الموت ،الذي ﻻ بد أن يأتي ،يجب أن يرانا وقد إستنزفنا حياتنا حتى
الرمق اﻷخير .عشنا الحياة بكبرياء وكرامة ،وأدينا واجبنا نحوها بشرف.
يدرك أصحاب اﻻرض أنهم يصنعون التاريخ على ارضهم ويزاحمون في ذلك
اﻻنبياء ،لن يهبط نبي جديد ليحررنا ،وحده النبي ﷴ كان خاتم اﻻنبياء 

ﰲ زيارته اﱃ السودان
اين ذهبت
اخﻼقية اردوغان

 نعم ربما ﻻتملك تركيا وﻻ يملك اردوغان الحق في مطالبة اﻻنظمة
الدكتاتورية بوضع شروط لقبول التعامل معها مثل تلك التي ترتبط بالديمقراطية
وحقوق اﻹنسان والحريات ولكن مع ذلك كان يجب على اردوغان ان يربط
مساعداته المتدفقه منذ اعوام على هذا النظام الحاكم في السودان بما في ذلك زياراته
بنوع من الشروط اﻹنسانيه مثلما تفعل اﻻمم المتحدة ووكاﻻتها المتخصصة وبعض
القوى الدولية مساعداتها بشروط حقوق اﻹنسان ووالحكم الرشيد والنزاهة وغيرها،
وان كنا قد راينا كيف كان الموقف الشخصي للرئيس التركي اردوغان من شخصي
اﻻسد و السيسي ،والحدة الكبيرة في التعامل مع اﻻخير في سلسلة طويلة من
التصريحات وورفضه حتى اﻵن للقاءه برغم مايمكن ان تقدمة مصر من فائدة
اقتصادية عظيمة لتركيا نظرا للقوة اﻻستهﻼكية للبضائع التركية فاننا ﻻنرى ذلك في
التعامل مع السودان وهنا ﻻيمكن التفريق بكثير منطق بين نظامي اﻻسد والسيسي
والنظام الحاكم في السودان فجرائم مثل التسبب بشكل مباشر في انفصال ثلث تراب
الوطن والحصار الذي يعانيه السودان منذ  28عاما وهجرة اكثر من  9مﻼيين
سوداني في سنوات هذا النظام فضﻼ عن التشريد والقتل والتهجير الذي ﻻزم تفجر
قضيتي دارفور والنيل اﻻزرق وجنوب كردفان في اعتقادي ﻻيقل كثيرا عن ما
اقترفته تلك النظم ،خاصة وان اردوغان قد اعتاد وتظاهر على اطﻼق نصائحه
ونداءآته اﻻنسانية وعرف بمواقفه اﻻخﻼقية ووقوفه الدائم في صف الجماهير
والشعوب وضد الدكتاتورية واﻻستبداد  ،ان كان الحال كذلك كان يجب على
اردوغان ان يعلم ومذ الوهلة اﻻولى له في السودان الفرق بين الشعبي والرسمي في
اﻻحتفاء به في الخرطوم فبينما تحتفي به الجماهير وعوام الناس والتي قابلتة ببقايا
فرحة سرقتها من بين احزانها المتجددة وهي تنظر له كقائد شعبي ناجح ومنجز
وبطل نهضة تركيا ومفجر طاقاتها و تتمنى من ﷲ ان يرزقها مثلة ،كانت الحكومة
تنظر وتنتظر من هذه الزيارة ان تكسر عزلتها التي فعلتها بيدها وان تكسبها زيارة
اردوغان شرعية البقاء في السلطة ﻻطول فترة ممكنه اطول وان تلبسها ثوب القبول
والشرف والتباهي الزائف بانها واردوغان في درجة واحدة من اﻻحترام والمجد
واﻻنجاز وكان على اردوغان ان يعلم ان مجرد استقباله للبشير في اسطنبول او
استقبال اﻻخير له في الخرطوم بمثل دعما كبيرا له كفيل بجعله يستهتر بمصير
الشعب السوداني والتﻼعب بمستقبله سنوات اخرى  ،كان على اردوغان ان يعلم ان
ﷲ اكبر التي هتف وتهافت بها اعضاء برلمان "السوق والقبيلة" حوله ليست تلك
التي يعرفها اردوغان في صدق ايمانه الخاص به وليس تلك التي يؤمن بها الشعب
السوداني عن صدق واخﻼص لكن هي العبارة التي بسببها لحق بالسودان مالحق
للدرجة التي اصبح السودانيين يتحفظون في قولها بسبب استخداماتها الخبيثة عند
النظام الحاكم واصبحت لسنوات كلمة الحق التي فعل بها الباطل وبمثل تلك القوة
والجراة التي عهدته بها الشعوب ان يحدث النظام النظام السوداني ان الديمقراطية
ليست كفرا بواح وان العلمانية ليست نفي للدين كان يجب ان يحدثهم بذلك وهم الذين
يتظاهرون بسماعه وطاعته فضﻼ عن اﻻعجاب به وبتجربته مع عجزهم عن
التقليد.
كان عليه ان يقنعهم بان العضوية ﻻيمكن ان تكون منحة رئآسية او هبة وانما
هي استحقاق وقوة ونقد ومحاسبة وان العضوية للنساء ليست غمغمة ثياب او
عمعمة عمم وتصفيق وتهليل وتحليل.
كان على اردوغان ان يعي وهو العالم باﻻقتصاد عن اي شراكة استراتيجية له
مع نظام بينما يفتتح له مراف من قبيل:
 "أول مسلخ ،أول مركز للوﻻدة  ،مسكن للطﻼب الخ" اي شراكة واستراتيجيةهنا؟
 هل يعقل ان نظاما سياسيا ظل يحكم كل تلك الفترة من السنين ﻻ يملك حتى اﻵنمجرد مسلخا حديثا او مستشفا متطورا للوﻻدة او مجموعة ابار لمياه الشرب
الصالحة هنا او هناك هل يعقل ذلك؟ عجبا  ،كيف نطلق عليها شراكة استراتيجية
والسودان وكاننا نتحدث عن الشراكة الوﻻيات المتحدة واليابان ،كيف يمكن تخيل
ذلك ونحن بهذا الوضع اﻻقتصادي المدمر والظروف اﻻقتصادية القاسية،
والمضاغطات المالية المؤلمة التي تعانيها عملته وتداعيات المقاطعات اﻻقتصاديــة

اﻻوروبية واﻻميركية التي ألقت بظﻼلها على عﻼئق السودان مع كثير من دول
العالم ،اي شراكة استراتيجية هذه ونحن نفتقر للبنى التحتية اﻻساسية في الخرطوم
العاصمة وانعدامها في العديد من الوﻻيات وكيف لنا ذلك ونحن نفتقر لشارع واحد
نموزجي في الخرطوم وبقية مرافق النقل والشحن–وباعتقداي توفر شبكة بنية تحتية
في السودان او بصورة عامة أهم بكثير من إزالة القيود على التجارة ،فالتحول الذي
يخطط ان تشهده عﻼقات السودان بتركيا يتطلب تطوير بنيات تحتية ذات جودة، ،
فهناك غياب شبه تام للخطوط اﻷرضية أو البحرية،والجوية هذا فضﻼ عن شكوى
الجانب التركي من البيروقراطية والمماطلة الحكومية السودانية التي شكى منها
كثيرا وبصفة صريحة السفير التركي السابق بالخرطوم جمال الدين ايدن الذي
تشرفت بان اجريت معه حوار قبل ثﻼث سنوات لم يكن ذلك بسبب ما يعتبرونه
البعض ضعفا ً لﻺرادة السياسية العربية وانما غليان السودان ومروره بتقلبات
سياسية وصراعات داخلية قديمة وجديدة ومتجدده يمنع إحراز اي تقدم في تنفيذ هذه
الشراكة ،وهذا يعني باختصار انها ﻻتوجد بيئة سياسية سليمة لحمل واستقبال تلك
الشراكة اﻻستراتيجية.
كان من اﻻجدى واﻻجدر باردوغان ان يحدث الشعب السوداني وخاصة
الحكومة عن ان نجاحه اﻻقتصادي والقيمي معا لم يكن ليكوا باﻻصل لوﻻ احترامه
لمبدأ علمانية الدولة التركية واسسهها البنائية المتينة ان التجربة التركية في نظام
الدستور العلماني الديمقراطي اتاحت لحزبة الذي يتخذ من اﻻسﻼم وعاءا له
الوصول للحكم ،وكان عليه اذا ان يحدثهم عن كيفية اﻻستفادة من تجاربه في انتشال
مراق ارتقت إليها تركيا ،لتزاحم اقتصاديات
معلومة إلى
اقتصادية
هوة
بﻼده من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
متقدمة في النمو واﻻزدهار اﻻقتصادي الذي تتوق وتحلم به جماهير الشعب
دول
ٍ
ٍ
السوداني وكم تمنينا لو انه خاطبه للشعب السوداني الذي بدأ يتحرر من أفكار من
يحكمون ويكتبون تحت تأثير تشنج صدمة الحداثة ويتخلص من أفكار مصيدة
الحركة اﻻسﻼمية السودانية فهناك قضايا حياتية ومصيرية وضرورية كثيرة يمكن
مناقشتها مع السودانيين بدﻻ عن حديثة عن القدس ونظريات المؤامرة واصﻼح
مجلس اﻻمن وان العالم اكبر خمسه ،نقول ذلك لما يتوافر عليه قوله من احترام
هناك كما نظن ولمايمثله من فرصة لتفهم الحكومة ان ارادت الفهم ولكن المهم لتفهم
الجماهير السودانية ان ﻻ خﻼص لها من التخلف اﻻ بالدولة المدنية وبعلمانيتها
وديمقراطيتها بعيدا عن الهرطقة والسيوقراطية التي غيبته عقودا وعقود.
كان عليه ان يعلم وهو يسعى لتطوير التعاون
اﻻقتصادي وزيادة التبادﻻت التجارية وشراكاته
اﻻقتصادية مع هذا النظام ان كل مايجنى من هذه
اﻻموال لصالح السودان ﻻيذهب اﻻ للدعم
السريع وميكانزمات الحفاظ على السلطة
فالحرب في دارفور لم تبرح مكانها حيث ﻻ
زالت قوات الجنجويد المعروفة بقــوات الدعــــم
السريع ترتكب الفظائع في دارفور وانتهاكات
حقوق اﻻنســــان في السـودان ازدادت وتيرتــها

مسلم أبوسن
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السودان

ومصادرة الحريات العامة بلغت مداها القصوى وﻻ زال المواطنون في جنوب
كردفان يعانون من الجوع والمرض منذ سنوات وﻻ تزال اﻻمراض واﻻوبئة تحصد
الناس في بلدي كما تحصد السوخوي السوريين المدنيين.
كان على اردوغان وهو يقتتح المقار واﻵثار الجديدة والمعاد ترميمها في سواكن
كان عليه ان يتساءل ان السودان الذي عرف بانه واحد من اهم مراكز الوجودالبشر ي القديم في العالم وأهم مناطق البحث اﻵثاري اصبح بفعل هذا النظام عبارة
عن حرب ودماء وتوحش في تصور اﻵخر ويجهل الكثيرين مكانه في الخريطة
السياسية الدولية بل واﻻغرب من ذلك ان اوكل هذا النظام امر السياحة في السودان
لوزير ينتمي للجماعة الوهابية المعروفون بتشددها تجاه اﻵثار والتماثيل
والمنحوتات التاريخية والفنون والرقص و"بناطلين الجنز" والكثير من المظاهر
الحياتية تماما كما هو حال داعش التي دمرت اﻵثار العظيمة لمدينة الموصل
واخرى.
كان على اردوغان ان يعلم كيف ان تلكم الجامعه جامعة الخرطوم التي كرمته
بالدكتوراة الفخريه في القانون كيف عصفت بها اهواء تلك النظام المشؤومة
وتحولت بعد ان كانت تربطها عﻼقة توأمة مع جامعة لندن كأول جامعة إفريقية
مرتبطة بجامعة لندن وكانت من افضل ثﻼثة جامعات في الوطن العربي وافريقيا قد
تحولت بفعل هذا النظام الى جامعه نكره وتزيلت قوائم جميع التصانيف اﻻقليمية
والعالمية كما هو الحال لكثير من المؤسسات السودانية المعرفية والخدمية
واﻻقتصادية التي دمر هذا النظام الحاكم بعضها واعدم بعضها اﻻخر.
كان على اردوغان ان يعلم ان نفس القاعه "قاعة الصداقة" التي قدم فيها
محاضرتة الفكرية باﻻمس كانت من قبل قد استقبلت "اردوغان ماليزيا" مهاتير ﷴ
وقدم فيها محاضرته عن الحكم الرشيد وروى فيها قصص نجاح ماليزيا ونهضتها
اﻻقتصادية ،ورغم احتفاء الحكومة واستماعها الجيد لتلك المحاضرة وغيرها ولكنها
ﻻتفعل شي  ،النظام فقط المستفيد برغم انه يحكم لسنوات تغادل سنوات حكم
اردوغان ومهاتير معا يحاول توظيف هذه الفعاليات في تبييض وتليمع صورته من
اجل حصد المزيد من العمر والكسب السياسي ليس اﻻوكانه ينتظر ان يسجله تاريخ
السودان انه النظام الذي استطاع البقاء اطول.
ان تنسى تركيا اردوغان ذلك وتطلق لنفسها العنان في التعامل بسخاء مع هذا
النظام العجوز المستبد والمﻼحق قضائيا والمسؤول اﻻوحد عن التقسيم والضياع
الذي ضرب وشقى اﻻمه جغرافيا وبنيويا ان يتم تجاهل كل ذلك يظهر اردوغان
وكأنه قد تخلى عن مبادئه ومواقفه اﻻخﻼقية والتي هي باﻻصل محل تشكيك عند
الكثير من المراقبين  ،هذا ان كان النظام الحاكم باﻻساس يتفهم مثل هذه اﻻمور
الشفافة في التعامل مع تركيا 
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كوابيس يوسف
اﳌﹸدهشة
عماد عبد اللطيف ساﱂ
العراق

ذرة من هذا الرمل العظيم..
آخر َ ّ ٍ
في ِ
الليلة القاحلة..
هذه
يوم من ِ
ِ
آخر ٍ
في ِ
اﻷشياء هنا ﻻ تبدو ودودة.
ُ
يبدون لطفاء.
الناس ﻻ
َ
ُ
ُ
الكائنات ﻻ تبدو أليفة.
أقل سذاجةً
واﻷطفال ليسوا ّ
ُ
ذئاب صغيرةٍ
من ِ ٍ
في بﻼ ٍد تعوي
باحثةً عن خﻼص
في "يوسف" الذي سوف يرى
كوابيس مدهشة
َ
ﻻ" ُ
زليخات" فيها.
َ
لذا..
اﻷلفيةَ الثالثةَ ّ
كلها
ﻷنام
سأذهب
ّ
ُ
َ
ُ ِ ً
الحلم بأشياء ﻻ أنياب لها.
محاوﻻ ُ َ
بوجوه بﻼ نصال.
ٍ
ق غير ُ َ
ملتبس ٍ للماء.
بمذا ٍ
أقل ّاتساعاً.
بكهف َ ﱡ
ََِ ٍ
اصدقاء فقط
بثﻼثة
و
ٍ
ِ
وكلب وحيد
ٍ
ِ ٌ
ذراعيه لي
باسط
ِ
يشعر بالوحشة 
و
ُ

فلسطﲔ C’est La Vie
 لطالما انفردت الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية منذ إسقاطها للرايخ اﻷلماني بالضربة القاضية في أربعينيات القرن الماضي ،في حصولها على كافة بطوﻻت حمل اﻷثقال
السياسية بالساحة الدولية ،وخصوصا بعد نجاحها بتنحية خصمها اﻷخطر آنذك ) اﻹتحاد السوفيتي سابقا( وتمزيقه لدويﻼت ،غير أن الحال تبدل بعد سلسلة اﻷزمات
اﻹقتصادية التي مرت بها الوﻻيات المتحدة بعد غزوها للعراق عام  2003وقبلها ﻹفغانستان ،وما أعقب ذلك من استنزاف لقدراتها المالية والعسكرية ،مما جعلها أكثر ترويا
وحكمة في اتخاذ أي قرار للتدخل العسكري المباشر والواسع كما اعتادت أن تفعل ،ويتجلى ذلك على سبيل المثال في الحالة الجورجية في أوروربا والسورية في آسيا،
والليبية في أفريقيا لذا كان على حلفاء الوﻻيات المتحدة اﻹسترات يجيين والذين لطالما ساهموا في تحقيق أهداف السياسة اﻷمريكية في كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا قلع
أشواكهم بيدهم ،فكانت النتيجة خسارة جورجيا ﻷقاليم شاسعة من أراضيها لصالح روسيا كإقليم أوسيتيا جنوب شرق جورجيا وإقليم أبخازيا ،وخسارة كردستان العراق ﻷقليم
كركوك النفطي ،وضياع حلم أكراد سوريا بقضم المزيد من أراضي شمال سوريا كغازي عنتاب ،وخصوصا بعد التدخل التركي ،فضﻼ عن التخبط السعودي في اليمن،
وفشل سياساتها اﻹقليمية المتﻼحق ،أما في أفريقيا فظهور اﻹنقسامات الحادة في دولة جنوب السودان الوليدة ،وخسارة أكبر وأهم حقول النفط الليبية لصالح فرنسا وإيطاليا.
ربما يعد فشل اﻹنقﻼب العسكري الذي خططت له ودعمته إدارة البيت اﻷبيض بقيادة فتح ﷲ غوﻻن ،وتواطىء السعودية واﻹمارات ومصر ،من أكبر اﻹخفاقات
السياسية للوﻻيات المتحدة في نهاية القرن العشرين وذلك في محاولة ﻹصابة القضية الفلسطينية بمقتل ،من خﻼل إزاحة أكبر الداعمين المتبقين للقضية الفلسطينية وهي تركيا
ممثلة بأردوغان ،وليست بقضية سفينة مرمرة ببعيدة عن اﻷذهان ،لكن الوﻻيات المتحدة وكعادتها كانت قد وضعت خططا بديلة ظهرت تباعا ،إعﻼن السعودية ومصر
واﻹمارات بأن حماس حركة إرهابية ،وحصار قطر وإظهارها كدولة راعية لﻺرهاب ،ثم مسرحية استدعاء سعد الحريري والتلميح بالتدخل العسكري في لبنان لتقليم أظافر
حزب ﷲ ،وقطع الطريق على إيران لدعم حركة حماس في قطاع غزة ماليا وعسكريا ،غير أن كل تلك السياسات فشلت لغاية اﻵن ،بل وقوبلت بإنشاء تركيا لقواعد عسكرية
استراتيجية لها في كل من قطر والسودان وجيبوتي والصومال وأرتيريا فضﻼ عن التقارب السياسي مع إيران ،وفي ظل كافة تلك اﻹخفاقات السياسية الخارجية واﻷزمات
اﻹقتصادية اﻷمريكية الداخلية في مقابل النجاحات الروسية في آسيا وأوروبا ،كان على اﻹدارة اﻷمريكية القيام بتحسين صورتها أمام الرأي العام اﻷمريكي والدولي ،وعلى
قاعدة )ﻻ ُ َ ُ
يحرك الساكن إﻻ لضرورة(  ،قام الرئيس اﻷمريكي مؤخرا بإعﻼن القدس عاصمة ﻹسرائيل في اختبار لم يكن القصد منه إحراج حلفاء الوﻻيات المتحدة من
اﻷنظمة العربية فقط بل وإظهارهم على صورة )يفعلون مايؤمرون( ،وعلى هؤﻻء الحلفاء العرب حمل اﻷثقال السياسية من اﻵن فصاعدا.
وفي الحقيقة ﻻخوف على حكام السعودية وﻻهم يحزنون ،من أي ردة فعل شعبية داخلية ،فقد تم التمهيد لهذا اﻷمر مسبقا من خﻼل بعض
القرارات الملكية والتي بات واضحا أنها شغلت الرأي العام السعودي وأبقته بعيدا عن قضية القدس ،فقد قام حكام السعودية بتعديل ما كان يعد من
أهم الثوابت والمسلمات في الفكر الوهابي ،فسمح للفتيات بقيادة السيارات ،وبات السعوديين يغنون )سيﻼفيه!( ويرقصون على أنغام أغاني الراب
مع المطرب الجزائري)الشاب خالد( في صاﻻت مفتوحة في العاصمة الرياض وجدة وغيرها من المدن السعودية ،ونفعت الحيلة وانطفئت الفتيلة
وسﻼفيه ..يافلسطين جوتيم مواه ..ياعرب 

تنديد

ﳏمد إبداح

بويعﻼوي عبد الرﲪان
المغرب

 مشى مع المتظاهرين
يندد بقرار رئيس العالم  ،دونالد ترامب  ،نقـل سفـارة بﻼده  ،مـن تـل أبيب  ،إلى القـدس
صائحـا  :تسقـط الوﻻيـات المتحدة اﻷمريكيـة ،
تـسقــط إسرائيل،
عطش ،
اشترى من كشك ،
قارورة كوكا كوﻻ
صغيرة  ،باردة جدا
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المغرب

الشك
 في الساعة الحادية عشرة من مساء اﻻثنين وبعد ان عاد من حفل اقيم في ساحة اﻻحتفاﻻت في بغداد بمناسبة انتهاء حرب الثمان السنوات  ,لم يجد ﷴ سعيد زوجته
وابنه في الشقة التي استأجرها في شارع حيفا  ,فينتفض البدوي الذي بداخله وتتعالى اصوات الغيرة لديه  .لم تكن تلك المرة اﻻولى التي يتفاجئ بها ﷴ بخلو الشقة من
زوجته لكنها المرة اﻻولى التي يشعر فيها بقلق حيال ذلك  ,خصوصا ان هذه هي المرة اﻻولى التي تخرج فيها نوال في هذه الساعة المتأخرة دون ان يعلم بخروجها  ,كما
لم تخبره بذلك حينما كان يروم الخروج من الشقة بعد ان تناول وجبة الغداء مع عائلته المكونة من زوجته وابنه الوحيد عماد  ,بل وفوق ذلك اخبرته حين عرض عليها
الخروج للتنزه بأنها متعبة وﻻ ترغب بالخروج ابدا  .يشعر ﷴ بتوتر شديد ينهي كل ما تبقى من لحظات الرقص والشراب التي عاش نشوتها لتوه مع بعض الرفاق  ,يدور
في الشقة وهو يضرب راحة يده بقبضة يده اﻻخرى مغمغما ببعض الكلمات الغير مفهومة  ,يتصاعد اﻷدرينالين ليطغى على تأثير الجعة التي تﻼفى اﻻكثار منها كي ﻻ
يصل الى حد الثمالة اﻻ ان تأثيرها كان باديا عليه بوضوح  .ينظر الى الباب لعلها تدخل عليه فجأة  ,يبحث في الصالة عسى ان يجد شيء يبين له ما حصل لكن دون
جدوى  .يفكر باﻻتصال بالشرطة من خﻼل الهاتف العمومي  ,لكنه يقرر التريث الى الصباح فان لم تعد فﻼ مناص من اخبار الشرطة  ,لم يسأل الجيران  ,فقد يكونوا ﻻ
يعرفون شيئا حول اﻻمر  ,ثم ان الساعة المتأخرة ولم تكن لديه رغبه بإعﻼم الجيران  ,فهو ﻻ يريد ان يضع نفسه في صورة الرجل الذي ﻻ يعلم بخروج زوجته ,
خصوصا ان هذا اﻻمر وان حصل فستترتب عليه سمعة سيئة ﻻ يحبذها  ,ستكثر اﻻقاويل وتتألف القصص لتؤخذ اﻻمور بشكل خاطئ  .يرد على باله ان زوجته قد خانته ,
لكن سرعان ما يفند تلك الفكرة بعد ان يتذكر بأن ابنه غائب ايضا  ,وقد يكون معها في اقرب اﻻحتماﻻت كونه لم يعتد هو اﻻخر ان يبقى خارج الشقة الى تلك الساعة .
يزداد توتره كلما تأخر الوقت اكثر  ,يجلس على كرسي امام نافذة مطلة على الشارع لعله يلمح شيء ما فيه  .كان يدخن بشراهة فقد اكمل علبة سجائر خﻼل ساعتين  .لم
يكن يرغب بالخروج والبحث عن عائلته ﻻنه كان متعبا الى درجة بالغة  ,ثم انه ﻻ يعرف الى اين يذهب ليبحث عنهم  .وهو على كرسيه يغلبه النعاس ويغفو.
في الساعة الواحدة والنصف وبينما هو يغط في نومه  ,تسقط سيجارته من بين اصابع يده فتحرق جذوتها المتقدة بنطاله الذي اشتراه مؤخرا ولم يرتديه قط  .لم يشعر
بالذكوة التي خبت على قدمه وسقطت جراء هبوب نسمة هواء باردة بالمقارنة مع طقس اغسطس الﻼهب  ,اﻻ ان ضجة احدثها دخول شخصا ما وهو يدلف باب الشقة
بللهُ ْ
كالعصفور ّ
القطر  .كانت زوجته نوال ومعها عماد ابنه  .نظر اليهما بشزر وصاح بصوت اجش:
جعلته ينتفض
ٍ
 اين كنتما ؟اجابت نوال وهي تكاد تسقط على اﻻرض من شدة التعب بأنها اخذت عماد لتعمل له غسيل معدة في مستشفى الكرخ بعد تسممه بطبق باقﻼء مسلوقة اعدتها على العشاء
 .هدأ ﷴ قليﻼ ثم جلس على كرسيه من جديد ؛ قال بصوت هادئ وبوضع اكثر اتزان:
 وكيف حالته اﻻن ؟ انه بصحة افضل  .لقد نصحني بعض اﻻطباء المقيمين هناك بأن علي ان ابقى في المستشفى الى صباح الغد كي يرتاح اكثر لكني لم استطع ذلك فأنت ﻻ تعلم شيئاباﻷمر.
 اه يا نوال  ,لو تدرين اين ذهب تفكيري.قالها ساخرا.
 اعرف  .انت ﻻ تتجرد من وساس الشك الذي يسيطر عليك  .هل نسيت بأنك كدت تقتلنا في ذلك اليوم حين اعتقدت بأن رجل غريب ينام الى جنبي!ترافق نوال ولدها الكليل الى فراشه وتخبره بانه ﻻ يجب عليه الذهاب الى المدرسة في اليوم التالي وان عليه البقاء في فراشه لفترة كافية للراحة  .تتجه الى مخدعها
وتستبدل مﻼبسها متثاقلة بمﻼبس النوم  .كانت منهكة خائرة القوى  ,فهي لم تنم منذ الساعة الخامسة من صباح اﻻثنين ناهيك عن اﻻحداث التي رافقت ذلك اليوم  .تقوم
بتشغيل جهاز التكييف وتتجه نحو السرير  .تدلق كوبا من الماء من تأمورة موضوعه على منضدة بجوار السرير لم تستبدل ماءها منذ اليوم الفائت  ,تتناول حبة اسبرين
للحد من الصداع الرهيب الذي اغشى بصرها واﻵﻻم في ساقيها  .تنسدح على سريرها  ,وتضع رأسها على وسادة الريش  ,وتستسلم لمورفيوس.
يحدق ﷴ الى الشار ع المقفر وهو ينفث دخان سيجارته من على كرسي كان قد سحبه اكثر باتجاه النافذة  ,مستعيدا ذكريات ذلك الحادث الذي حدث في منتصف كانون
الثاني الماضي .
في تلك الليلة شديدة البرودة يدخل ﷴ سعيد الشقة  ,قادما من مجلس عزاء والد احد اصدقاءه من ايام الجامعة اقيم في مدينة الرمادي  ,لم يكن ﷴ في حالة يحسد عليها وهو
يشاهد ذلك المنظر الذي رآه وهو داخل لغرفة نومه  ,تفاجئ بشخص غريب ينام مع زوجته على سريره الخشبي  ,يقف مصدوما برهة من الوقت  ,واخذ يغلي كبركان
هائج ما ان وصلت الحمم الى فوهته حتى ثار بسرعة دون ان يأبه لجسده المنهك  ,لم يصدر اي صوت حين قام باخراج مسدسه الكولت الذي ورثه عن ابيه بعد موته
بالسكتة القلبية  ,كان في الخزانة المجاورة لباب غرفة النوم .

منار إبراهيم
العراق

يقترب من السرير اكثر  ,يسحب رصاصة بيده المرتعشة ثم يوجه مسدسه نحو زوجته الخائنة ورفيقها الوضيع الذي يضطجع جنبها  ,ﷲ وحده
يعلم ما الذي كان يحصل اثناء فترة غيابه حينما يخرج من الشقة  ,لقد كان مخدوع كل تلك اﻻيام وربما السنين  ,اين كان غائبا عنها  ,ومنذ متى
بدأت تلك الخائنة الوضيعة بخيانته  ,يجب ان يضع اﻻن حدا لهذا الهراء  ,يجب ان ُتعاقب زوجته القذرة وتموت في فراش العار  ,يجب ان يغسل
هذا العار الذي لحق به  ,كانت ترد في ذهنه افكار مشوشة وظنون مسمومة  ,جعلته ﻻ يتمالك نفسه في تلك اللحظة  ,كان شرر حارق يتطاير من
عينيه وقد اطلق النار لوﻻ انه يقرر ان يزيح الدثار السميك عن النائمين ليرى وجوههم المسودة بهذا العمل القبيح  ,المفاجئة لم يكن هناك اي خيانة
ولم ذلك الذي ينام جنب زوجته غير ابنه عماد الذي كان يحضر ﻻمتحان الرياضيات والذي سيخوضه في اليوم التالي  ,وكانت والدته تساعده في
فهم المادة  ,وقد اخذته غفوة بدون قصد منه بعد ان نامت هي اﻻخرى مستسلمة لقطار اﻻحﻼم .

بجنب عماد كانت هناك وسادة ساعدت على اظهاره من تحت الدثار بهيئة ضخمة خدعت ابيه  ,وجعلته يتصور ان زوجته خائنة وعليها ان تدفع ثمن خيانتها هذه  .يجلس
ﷴ على سريره والعرق يتصبب من جبينه  ,عانق زوجته التي ايقضها ثقل جسده الذي رماه الى جانب السرير بحرارة وطبع قبلة في جبين ولده الذي ما زال مرتميا في
احضان النوم  .يرمى مسدسه على اﻻرض وسط دهشة واستغراب من نوال التي كانت لتوها على حافة الموت.
في الساعة السادسة والنصف توقظ نوال زوجها ليذهب الى عمله بعد ان اخذه النوم وهو يستذكر تلك الحادثة على ذلك الكرسي الذي انهكه حتى الصباح
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شبكت جيدا مع العديد من اﻷنظمة الرسمية
 ﻻ ننكر أن الحركة الصهيونية ّ
العربية المؤثرة على وجه الخصوص ،وفي المقدمة نظام العميل اﻹنجليزي رئيس
وزراء العراق اﻷسبق نوري السعيد ،الذي كلف بالضغط على الفلسطينيين ﻹنهاء
إضرابهم الشامل عام  1936بقوله لهم " أوقفوا إضرابكم ﻷن صديقتنا العظمى
بريطانيا وعدت بحل المشكلة"،وها هي سبعون عاما تمر ولم نر حﻼ.
ونستطيع القول أن التشبيك الصهيوني –السعودي بدأ منذ عهد الملك عبد العزيز
الذي وقع للمندوب البريطاني في الخليج السير بيرسي كوكس ،على التنازل الكامل
عن القدس وفلسطين لليهود المساكين عام ،1915وجاء بعده الملك فيصل ليؤكد
ويبارك هذا التنازل خﻼل لقائه مع نائب رئيس الحركة الصهيونية د.حاييم وايزمان
في لقائهما المعروف بإسم "فيصل-وايزمن"عام .1919
لهذا السبب كانت السعودية ركنا مهما في الموضوع الفلسطيني ،ولذلك تضمن
جيش اﻹنقاذ العربي -الذي أنيطت به مهمة تسهيل إقامة الكيان الصهيوني والضغط
على الفلسطينيين للرحيل بالتنسيق مع الصهاينة بطبيعة الحال-تضمن قوة سعودية
،لكن هذه القوة لم تقم بتحميل ﻻجئين فلسطينيين في شاحناتها إلى السعودية كما
فعلت بقية القوات العربية اﻷخرى ،حيث قالوا للفلسطينيين أن وجودهم يعيق
عمليات التحرير وأن عليهم أن يتحملوا أسبوعا أو أسبوعين ريثما تحرر الجيوش
العربية فلسطين.
ظهرت السعودية على الخط الفلسطيني بعد إنطﻼقة فتح عام  1965وتوسطت
لتقديم شيك مالي وحددت موعدا آخر لشيك ثاني،لكنها لم تتصل بالقيادة الفلسطينية
ﻹستﻼم الشيك،كما ان القيادة الفلسطينية لم تتصل بالرياض هي اﻷخرى ،وبعد فترة
حصلت القيادة الفلسطينية على الشيك ووقعت تحت الضغط السعودي ،وقامت القيادة
السعودية بعد ذلك بالتدخل في الشأن الفلسطيني من خﻼل إيهام القيادة الفلسطينية
بأنها قادرة على الضغط على واشنطن ﻹقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود
الرابع من حزيران .1967
إنكشف الموقف السعودي على حقيقته التآمرية عام  1982بإستدعاء الملك فهد
للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ،وإبﻼغه بضرورة إسقاط "فتح ﻻند"في
جنوب لبنان من حساباته وطولها  40كيلومترا،لصالح الجيش اﻹسرائيلي ،وعندما
أبدى عرفات إعتراضه ،أبلغه الملك فهد أن اﻷمريكيين واﻹسرائيليين طلبوا منه
إيصال الرسالة وليس مناقشة مضمونها.
أدرك عرفات حقيقة الموقف وأراد تكبيد الجيش الصهيوني خسائر فادحة نظير
ذلك ،وقام بزيارة العديد من العواصم العربية لطلب أسلحة إستراتيجية ووعده
القذافي بذلك ،لكنه لم يف بوعده،عندما تم اﻹجتياح الشاروني للجنوب وحصاره
لبيروت ،بدأت الضغوطات السعودية على عرفات بوقف إطﻼق النار واﻹنسحاب
من بيروت ،وأن اﻷمريكيين جاهزون لترحيل القوات الفلسطينية إلى الخارج.
كان عرفات يراوغ ويطلب من فريقه الرد على المكالمات السعودية وإبﻼغهم
بأن اﻹتصال معه مفقود ،إلى أن زاره وفد يمثل ّ
سنة بيروت وأبلغوه رسالة مفادها
ان بيروت ليست مدينة فلسطينية بل عاصمة لبنان وان عليه الرحيل عنها ،وعند
ذلك دمعت عينا عرفات ،وطلب من فريقه طلب الملك فهد ،وقال له أنه جاهز
للرحيل وان عليه إبﻼغ اﻷمريكيين بذلك ،وتم الرحيل بناء على وعود سعودية بدولة
فلسطينية ،ولذلك قال عرفات ﻷحد الصحفيين في ميناء بيروت عندما سأله عن
وجهته أنه ذاهب إلى فلسطين.
عند ذلك ظهرت السعودية عارية حتى من ورقة التوت ،وأعلن الملك فهد
مبادرته "السلمية "وفرضها على قمة فاس العربية  ،وكرست السعودية مؤامرتها
على القضية الفلسطينية بإجبار مؤتمر داكار اﻹسﻼمي منتصف ثمانينيات القرن
المنصرم على إلغاء فريضة الجهاد،ولم تجد من يعارضـــها فعليا ﻷنها كانت تفرض

التحالف
السعودي اﻹسرائيلي
خدمة
للمشروع الصهيوﱐ
مؤامراتها بالرش ا،وكانت السعودية في تلك اﻷثناء قد ورطت العراق في حرب مع
إيران ﻹشغال الرأي العام العربي عن تحركاتها المريبة ،وقامت أيضا بتوريط
الكويت مع العراق وجرى ما جرى ،وتخلصت من الرهبة العراقية ،وضغطت على
الكويت التي كانت تحقد عليها لتطورها ،وتكرر الحال مع قطر الناهضة أيضا.
عند تولي الملك عبدﷲ مقاليد اﻷمور في السعودية أعلن مبادرته الخاصة به
أيضا وأسموها "مبادرة السﻼم العربية" ،وتقضي بجلب دول منظمة التعاون
اﻹسﻼمي وعددها  57دولة للتطبيه الشامل مع الكيان الصهيوني ،وفرضها على قمة
بيروت العربية عام ، 2002لكن الرئيس اللبناني المقاوم آنذاك السيد إميل لحود
تحفظ عليها ﻷنها تشطب حق العودة لﻼجئين الفلسطينيين.
بعذ ذلك فاحت الرائحة النتنة وخرج علينا عميل من النوع الثقيل الذي ﻻ يستطيع
أحد الوقوف بوجهها نظرا لحاجة الجميع إليه ماديا ،وإن كانت المساعدات السعودية
لل عرب والمسلمين ﻻ تساوي شيئا مقابل ما لهفه منهم الرئيس اﻷمريكي ترامب
مؤخرا ،إذ منحوه نحو نصف تريليون دوﻻ عدا ونقدا ،عﻼوة على  100مليون
دوﻻر لزوجته ميﻼنيا كي تمول صندوقها الخيري ،وما حصلت عليه إبنته الفاتنة
إيفانكا وزوجها اليهودي كوشنير،وما تبعه من هدايا حملتها بواخر لكبر حجمها.
بدأنا ندقق رغم أنوفنا المزكومة وعجزنا عن
الكﻼم التسريبات الفاضحة لصناع القرار
السعوديين ،وكان بطلها الرئيس مدير
المخابرات السعودية السابق اﻷمير تركي
الفيصل ،وتبعه القطروز أنور عشقي الذي كان
يزور مستدمرة إسرائيل بإستمرار ،والغريب في
ذلك أنه كان يصرح أن ما يقوم به بعيدا عن
تكليفات من القيادة السعودية بل بمبادرة شخصية
منه!

أسعد العزوﱐ
فلسطين

قطعت القيادة السعودية شرش الحياء عند مجيء الرئيس الماسوني اﻹنجيلي
ترامب الذي كان يتبجح باﻹستهزاء بهم ،أنهم كانـــــوا يشترون الشـقة منه بخمسيـن
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مليون دوﻻر ،وقد وعد الشعب اﻷمريكي بأنه سيلهف المال السعودي ويحضره
ﻷمريكا وقد فعل عن زيارته اﻷخيرة للرياض في الصيف الماضي.
ناقش ترامب في زيارته المشؤومة تلك مع قادة السعودية والخليج والعرب
والمسلمين بإستثناء الرئيسين اﻹيراني والتركي ،ما يطلقون عليه "صفقة القرن"التي
تعد نسخة مظورة لﻸسوأ لمبارة الملك عبد ﷲ ،ومنذ ذلك الوقت ونحن نرى القيادة
السعودية تحرق سفنها العربية بسرعة فائقة وبطريقة معيبة ،أولها حصار دولة قطر
التي رفضت التناغم معها حول شطب القضية الفلسطينية ،والتنازل عن القدس وشن
حرب على غزة إضافة على رفض القيادة القطرية التآمر على اﻷردن ،عندما
رفضت الكونفدرالية وأصرت على إقامة دولة فلسطينية مستقلة تقرر ﻻحقا مع من
تتحالف.
في هذه اﻷثناء صدمتنا القيادة السعودية بهرولتها للتطبيع العلني مع الكيان
الصهيوني ،وتعدت المألوف بقيام ولي العهد السعودي ﷴ بن سلمان بزيارة سرية
لتل أبيب في السابع من ايلول المنصرم ،فضحها كبار المسؤولين اﻹسرائيليين رغم
تكتم الرياض عليها ،وقالوا انهم وافقوا للدب الداشر على مشروع "نيوم"السعودي
الذي يتضمن مناطق سعودية والعقبة اﻷردنية وسيناء ،وقال اﻹسرائيليون أن
موافقتهم جاءت بعد تعهده على نزع السيادة اﻷمنية والعسكرية والسياسية
واﻹجتماعية لكل من اﻷردن ومصر عن العقبة وسيناء،وقيل أيضا أن بن سلمان
المتلهف على تعيينه خلفا ﻷبيه ملكا علمانيا على بﻼد الحرمين ،طلب من نتنياهو
قبول أي حل وهمي مع الفلسطينيين لتسريع التطبيع السعودي-اﻹسرائيلي،لكن
نتنياهو رفض طلبه.
تطورت اﻷمور الفاضحة اكثر وتنازلت السعودية عن القدس للصهاينة
،وإستدعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الرياض وضغطت عليه كي
يتنازل عن القدس للصهاينة ويوافق على صفقة القرن ،ويقبل بضاحية أبو ديس
عاصمة له وأن تكون هناك إمارة إسﻼمية فلسطينية لحماس في سيناء.
ما تقوم به السعودية ليس نزوة قصيرة وليدة اللحظة ،بل هو مخطط قديم مدروس
جيدا ،بدليل أنها تهدف لخلق تحالف إستراتيجي بينها وبين الكيان الصهيوني تقبل
فيها مستدمرة إسرائيل بتنصيب السعودية زعيمة للمسلمين في وجه إيران ،وهذا
يتطلب بطبيعة الحال إزاحة شرعية متجذرة في التاريخ وهي القيادة الهاشمية التي
تنتمي للنبي العربي الهاشمي ﷴ بن عبد ﷲ صلى اللله عليه وسلم.
وأولى خطوات العداء تجاه جﻼلة الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين فرض حصار
مالي على اﻷردن رغم معرفتهم بالوضع اﻹقتصادي اﻷردني ،عقابا له على رفضه
فتح اﻵفاق اﻷردنية للتحالف الدولي مؤخرا لغزو وإحتﻼل سوريا ،وكذلك رفضه
للمشاركة في حصار قطر وقطع العﻼقات معها ،وإكتفى مجاملة بتخفيض التمثيل
الدبلوماسي.
وبحسب التسريبات فإن القيادة السعودية تضغط على القيادة الهاشمية في اﻷردن
للتنازل عن الوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس المحتلة لتؤول إليها ،وتصبح
فعﻼ صاحبة شرعية دينية مكتملة ،وها هي تتساوق مع واشنطن وتل أبيب للضغط
على اﻷردن كي يستجيب للضغوط السعودية ،تشاركها في ذلك قيادة اﻹمارات التي
يقال أنها رتبت ﻹنقﻼب فاشل بحمد ﷲ ضد جﻼلة الملك عبد ﷲ الثاني رغم انه
صهرهم.
مجمل القوم أن التحالف السعودي –اﻹسرائيلي ،والتطبيع السعودي مع مستدمرة
إسرائيل وتسليم اﻷمور لترامب ،وحصار قطر والتآمر عليها ،وحصار اﻷردن
المالي والتأليب عليه والقضاء على عراق صدام حسين ،وتعطيل نهضة الكويت
وتدمير سوريا ،ما هو إﻻ إسهام قوي وفعال في المشروع الصهيوني المتعثر أصﻼ
،والذي إستمد قوته الحالية من التحالف العلني السعودي -اﻹسرائيلي 
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قصيدة 2018
صﻼح ﲪه أمﲔ
العراق

كابوس يمر

ٌ
ووهم يأتي .
ٌ
سنةٌ
ُقبلةٌ
ورصاصةٌ أخرى تمضي .
يفتح القادم
ُ
ممرا ً
ﻹختﻼط اﻷزمنة ،
وﻷوتار إحتضنت أنينها ،
ٍ
قلب
قيلولة
و
ٍ
فوق سرير الوحدة
رصاص
يوقضهُ أزيز
ٍ
وإنفجار ،
سنةٌ أخرى
تمضي
ُ
صور تطوى ،
وألبوم
ٍ
يمسح دموعا ً
ُ
لتحل محلها أخريات ،
أرواح ُترفرف
ٌ
ٍ
وأجساد ُتقبر .
أصدقاء
ٌ
سنة
يحملون ٍ
وحلما ً أخر
ويمرون
كالسنين
كاللحظات
كعقارب المنبه
يمرون
وكالقادم
يمرون 

 كل عام والوطن بخير والشعب بخير والحزب بخير والزعيم قبل الجميع وبعد
الجميع بألف خير ,واﻷغنياء من صناع الموت والدمار ولصوص اﻷرض بخير,
وحدنا أنا وأنت من ﻻ يتمنى لنا احد الخير إﻻ على رأي الرحباني الجميل " وحدها
شركات التامين من تتمنى لك الخير " وﻻن الفقراء أصﻼ ﻻ يعرفون عناوين وﻻ
اسماء وﻻ بوالص شركات التامين فقد خسروا هذه حتى ,فالفقراء عادة ما يلتحفون
بحلم الجنة للفقراء تاركين اﻻرض وما عليها للنهابين ينهبون قوتهم وخبزهم
وحريتهم معا ,تاركين لنا مشكورين حق الحلم بالجنة الموعودة.
ترى كيف للوطن أن يكون بخير إن لم يكن ناسه بخير وكيف للحاكم أن يكون
بخير إن لم يكن المحكومين بخير وكيف لﻼم واﻷب أن يكونوا بخير أن لم يكن
البنات والبنين بخير فﻼ خير يمكن أن يكون مجزوءا وﻻ خير يمكن أن يأتي على
تعاسة اﻵخرين وﻻ خير يمكن أن يعيش إذا كان اﻷلم زاد من حولك فﻼ الوطن له
معنى دون ناسه وﻻ الحاكم له حكم دون ناسه وﻻ اﻷم وﻻ اﻷب سيحتفظون باسمهم
دون اﻷبناء ومع ذلك ﻻ زال الحاكم يدير ظهر المجن للمحكوم وﻻ زال الغني على
قناعة بان الفقير ولد لخدمته بل ويسوق البعض منهم أن ﷲ أدرى بعباده وهو وحده
من يدري لماذا خلق فﻼن فقير وفﻼن غني وان ﻻ حق لك بالتدخل بإرادة ﷲ فهو "
أدرى بعباده ".
ولعل ذلك ينسحب على مقوﻻت أكثر إيغاﻻ بالقدرية وتحويل الرغبات واﻷمنيات
والقناعة الذاتية على أنها إرادة ﷲ وتسويقها بكل السبل على اﻵخرين على أنها
كذلك كمن يقول في اﻷوساط الدينية اليهودية المؤسسة والراعية ﻷيديولوجية دولة
اﻻحتﻼل بأن جميع اﻷغيار – أي غير اليهود – على ارض فلسطين قد خلقوا لخدمة
اليهود فقط ومن حق اليهود حسب رأي متطرفيهم أن يفعلوا ما يشاءوا باﻷغيار
جميعا ,يقول سفر ميخا " 4/12قومي ودوسي يا بنت صهيون ﻷني أجعل قرنك
حديداً وأظﻼفك أجعلها نحاسا ً فتسحقين شعوبا ً كثيرين" .وجاء في سفر أشعياء
) 5/61ـ " )6ويقف اﻷجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم
تسمون خدام إلهنا .تأكلون ثروة اﻷمم وعلى
فتدعون كهنة الرب ُ ﱠ
وكراميكم .أما أنتم ُ َ
تتأمرون".
مجدهم ﱠ
هذه هي الجذور العنصرية للفكر الصهيوني والتي تشكل اﻷساس لﻼعتقاد بان
اليهودية هي دين ﷲ وان شعبها هم المختارون والصفوة وما عداهم من " اﻻغيار "
عبيد لهم ﻻ أكثر وﻻ اقل وبالتالي فان التعاطي مع مثل هذا الفكر على قاعدة القبول
والتعايش يعني ترك العنصرية جذورا فكرية وتجليات عملية تمعن أكثر فأكثر
بالتعاطي مع اﻵخرين على قاعدة التراتبية وخضوع اﻵخرين ﻷصحاب هذا الفكر
العنصري المتعالي عن باقي البشر.
الفلسطينيون في مقدمة بنو البشر وضعوا في مواجهة مباشرة وسافرة أمام أبشع
صنوف العنصرية على مر التاريخ فالذين اعتقدوا بتفوق العرق او الجنس او اللون
وجدوا أسبابهم التاريخية ومكونات حياتهم ومع ذلك فقد تراجعوا جميعا او حاولوا
إخفاء معتقداتهم او تداروا بها عن غيرهم وغلفوها بأشكال وصور اقل كراهية إﻻ
الفكر الصهيوني الذي ظل يتعالى عن اﻵخرين ساعيا ﻹخضاع الجميع له بما فيهم
اليهود أنفسهم لخدمة أغراض سادتهم ويحق لنا القول أن مليارات البشر يخضعون
يعتبرون اقل مرتبة من حفنة من المتمولين اليهود الذين يستغلون فقرائهم أنفسهم
ﻹخضاع الغير والتعالي عليهم ووحدهم الفلسطينيون هم الذين يقفون اليوم في
مواجهة سافرة مع تجليات وتداعيات هذا الفكر بشكلها اﻷعنف واﻷكثر استعداء
ويقف إلى جانبهم كل المتمولين من كافة اﻷجناس واﻷعراق على قاعدة وحدة
الرأسماليين وسعيهم ﻹخضاع بني البشر كعبيد لهم بأشكال وأنماط مختلفة.
على مدى عقود من الزمن تعاطى الفلسطينيون ومعهم دعاة الحرية في العالم
اجمع مع المسالة اليهودية كمسالة يمكن احتوائها والقبول بها دون أن يسعوا لقص
جذور فكرها العنصري من أساسه وإلغائه في الفكر والسلوك اليهودي وإعادة من
يعتقدون بأفضليتهم على بني البشر كناس من السماء إلى واقع اﻷرض كمتساوين
مع غيرهم.

سبع سنوات
عجاف ونصر
اﻷشكال واﻷنماط التي تعاطى معها الشعب الفلسطيني عبر العقود الماضية
للتخلص من الصهيونية وتداعيات احتﻼلها بما في ذلك اﻷشكال اﻷكثر شيوعا وهي
الكفاح المسلح وحتى الحروب العربية لم تأت بنتائج ايجابية وبدل تحقيق الحرية
واﻻستقﻼل للشعب الفلسطيني ﻻ زالت فلسطين ومعها بعض اﻷراضي العربية
تخضع لﻼحتﻼل الصهيوني وتجد الصهيونية وممثلتها دولة اﻻحتﻼل كل الدعم
واﻹسناد من كل التشكيﻼت اﻻمبريالية في العالم بأشكال وأنماط مختلفة.
لقد آن اﻷوان اليوم للشعب الفلسطيني ومعه كل أحرار اﻷرض أن يتقدموا
الصفوف بكل أشكال كفاح العنف السلمي وأدواته عبر تجييش عشرات ومئات
اﻵﻻف والمﻼيين ﻹعﻼء الصرخة اﻷقوى على وجه اﻷرض بان ﻻ للعنصرية
واﻻحتﻼل في عالم الحضارة والتقدم والرقي.
لنبدأ عام  2018بإعادة فحص أدوات كفاحنا وحشد الطاقات الشعبية اﻷكبر
واﻷكثر وتجييش الفقراء والمقهورين والمضطهدين كمقاتلين عزل يستخدمون
جماعيتهم ووحدتهم سﻼحا ﻻ يكسر في وجه آلة الحرب والدمار والعنصرية
مرتكزين على قاعدة أن ﻻ يمكن ﻷية أداة حرب أن تطلق رصاصها إن لم تجد من
بين الفقراء من لديه اﻻستعداد ليكون مستخدما كقاتل مأجور أيا كانت التسميات
والتغطيات التي يستخدمها الطغاة لتبرير مهنة القتل المأجور لدى الفقراء لقتل أبناء
جلدتهم وهم مليارات البشر لصالح حفنة صغيرة من القتلة واللصوص.
كل أسلحة اﻷرض ستصبح ألعابا لﻼطفا ﻻن قرر فقراء اﻷرض التوقف عن
القيام بدور العبد القاتل لزميله لصالح سيده وسارق قوته ودمه وبالتالي فان التوافق
على القبول بسبع سنوات عجاف قوامها الجوع المكافح للفقراء والمقهورين موحدين
في مواجهة اﻻمبريالية والصهيونية عبر السعي للتخلص من مشروعها اﻷبشع
المتمثل بدولة اﻻحتﻼل الصهيوني وإعادة توحيد فلسطين محررة واحدة موحدة
مصدر إشعاع روحي للبشرية عاصمة للسﻼم والسماء على اﻷرض فان بإمكاننا إن
انطلقت مسيرة كفاحنا صبيحة يوم  2019/1/1أن نحتفل بالنصر على الطغاة
والعنصريين وتنظيف اﻷرض من أدوات الموت والخراب وجعلها مركزا لزراعة
القوت وإنتاجه لصالح البشرية كل البشرية ونحقق هذا اﻻنجاز باﻻحتفال بالنصر
لفلسطين وكل البشرية على أسوار القدس في نهاية يوم  2025/12/31منهين بذلك
سبع سنين عجاف بنصر حقيقي وبوابة لسنين الخير السمان بﻼ توقف لصالح البشر
كل لبشر المؤمنين بوحدتهم في الخير لهم على أرضهم التي لم يورثها ﷲ ﻷحد من
اللصوص ولم يعط اﻷفضلية لصنف من البشر على غيره أيا كانت مبررات
ودواعي التصنيف.
ليكن عام  2018عام الحشد لمسيرة الحرية
اﻷكبر عددا واﻷكثر عنفا سلميا يقهر اﻷعداء
بالكثرة والوحدة واﻹيمان بان فلسطين ينبغي لها
أن تعود حرة ومنارة للخير واﻹيمان والسﻼم
لكل اﻷرض ﻻ مركزا للشرور والعدوان
وصناعة الموت والعنصرية ,ينبغي لفلسطين أن
تعود على يد أبناءها لدورها اﻷساس مدينة
للسماء والسﻼم على اﻷرض محطة اﻷرض
اﻷخيرة إلى السماء ومحطة السماء اﻷولى إلى
اﻷرض.

عدنان الصباح
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فلسطين

لنحتفل هذا العام بذكرى انطﻼقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وبأعياد الميﻼد
وراس السنة الميﻼدية وقباحة اﻻمبريالية اﻻمريكية التي قررت ان تكرر تجربة
وعد بلفور بكل قذارته عبر منح دولة اﻻحتﻼل حقا ﻻ يملكه المانح وﻻ الممنوح له,
لنحتفل بكل ذلك بإعادة قراءة تجربتنا بروح النقد والتجديد مستفيدين من تاريخ حافل
من الكفاح الوطني بكل اشكاله حتى تلك اﻻشكال الدبلوماسية والتفاوضية ورهن
موقفنا احيانا بما يسمى بالشرعية الدولية بكل انحيازها البشع لصالح اﻻحتﻼل
وجريمته ,ليكن اﻻحتفال بتكريس هذا العام بكامله كعام لفحص العتاد وتجديد الثورة
على قاعدة انخراط الكل في مسيرة الكفاح مستخدمين اسلحة الشعب والحق واﻻيمان
مقابل اسلحة العنصريين وتجار الموت وناهبي خيرات اﻻرض وناسها كي نصبح
جاهزين ﻻنطﻼقة جديدة في اليوم اﻻول من العام  2017لسبع سنوات عجاف تكلل
بالنصر والحرية.
انني ادعو كل الكتاب والمثقفين واصحاب التجارب الثورية وكل المؤمنين بعدالة
قضية شعبنا بالحرية لفلسطين كل فلسطين واستعادة دورها كطليعة ومصدر اشعاع
روحي وحضاري لكل البشرية في كل بقاع اﻻرض ,انني ادعوهم جميعا ليشاركوا
في ورشة عمل مفتوحة طوال عام  2018لصناعة رؤيا وادوات كفاح وتحديد
اسلحتنا في مواجهة المشروع اﻻمبريالي الصهيوني العنصري والعدمي كقادة
لمشروع حضاري يطال اﻻرض وناسها عماده الحرية وتنظيف اﻻرض من كل
اشكال العنصرية وتجلياتها وفي مقدمتها الحروب وادواته من كل اشكال اﻻسلحة
المدمرة للناس وحضارتهم وحياتهم لعلنا نكون قادرين في  2019/1/1لﻼنطﻼق
مرة جديدة بثورة تنتهي بالنصر لقضيتنا وشعبنا وقضية كل احرار اﻻرض 

كسب السﻼم :
أمريكا والنظام
العاﳌي اﳉديد
 يستهل جون جيرارد روجي كتابه "كسب السﻼم  :أمريكا والنظام العالمي
الجديد" مفسرا عنوانه فيشير إلى عبارة فرانكلين روزفلت عقب ضرب اﻷسطول
اﻷمريكي في بيرل هاربور في ديسمبر " : 1941في هذه المرة سنكسب الحرب
وسنكسب السﻼم الذي يتلوها".
وكسب السﻼم في رأي فرانكلين روزفلت يقتضي
قيام الوﻻيات المتحدة بممارسة دور نشط على
الصعيد الدولي والتدخل ﻹقامة نظام عالمي وحفظ
استقراره تجنبا لعدم اندﻻع حرب عالمية جديدة
ولكن بانتهاء الحرب العالمية الثانية اندلعت حرب
جديدة من نوع آخر هي الحرب الباردة وأيضا
انتصرت فيها الوﻻيات المتحدة وذلك في رأي
روجي كان على الوﻻيات المتحـــدة كســب السﻼم

حسن الشامي
مصر
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الذي يليها.
ومن هنا برز تساؤل جديد حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الوﻻيات المتحدة على
الصعيد الدولي؟
فخﻼل القرن العشرين يمكن رصد عﻼقة الوﻻيات المتحدة بالنظام العالمي من
خﻼل ثﻼثة مواقف :
ما بعد الحرب العالمية اﻷولى.
ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ما بعد الحرب الباردة.
في الفصل اﻷول :تناول المؤلف اﻻتجاهات الحاكمة لعﻼقة الوﻻيات المتحدة
بالنظام الدولي وتتمثل في ثﻼثة اتجاهات رئيسية:
اﻻتجاه اﻷول  :تيار الدولية والذي يؤيد قيام الوﻻيات المتحدة بدور نشط على
الصعيد الدولي ويرجع هذا اﻻتجاه إلى أوائل القرن العشرين وعبر عته الرئيس
ماكينلي في  5سبتمبر 1901م حيث أشار "إن ﷲ والناس قد ربطوا الدول بعضها
ببعض اﻵخر وﻻ يمكن لدولة أن تظل غير مكترثة بغيرها".
وفي اليوم التالي اغتيل ماكينلي ليصبح تيودور روزفلت رئيسا للوﻻيات المتحدة,
والذي تبنى نفس الفكرة وأعطاها دفعة جديدة .حيث أشار إلي "الزيادة في درجة
اﻻعتماد المتبادل والتعقيد في العﻼقات الدولية والعﻼقات اﻻقتصادية .بحيث أصبح
من الصعب على أية دولة أن تعيش بمعزل عن غيرها من الدول.
ثم جاء الرئيس ويلسون ليبلور هذه اﻷفكار ويدخلها حيز التنفيذ حيث رأى أن
سياسات الحياد والعزلة التي تتبعها الوﻻيات المتحدة لن تكفل لها اﻷمن وحماية
مصالحها وأن نظام توازن القوى أثبت فشله وان هناك حاجة ﻹنشاء عصبة لﻸمم
وإقامة جماعة قوى وليس توازنا للقوى .ثم جاءت النقاط اﻷربعون التي طرحها عام
 1918ومثلت جدول أعمال السﻼم ما بعد الحرب العالمية اﻷولى.
واﻻتجاه الثاني :تيار اﻻنعزالية والذي انتصر بعد الحرب العالمية اﻷولى ولكن
تيار الدولية عاد وطرح نفسه بقوة مرة أخرى عقب الحرب العالمية الثانية على يد
روزفلت في اﻹعداد لنظام ما بعد الحرب فاقترح إنشاء اﻷمم المتحدة يكون للقوى
الكبرى دور متميز فيها ,كما رأى ضرورة إتباع سياسة الباب المفتوح على
المستوى اﻻقتصادي والتي تتضمن إنهاء مختلف أشكال التمايز بين الدول بما فيها
تخفيض التعريفة الجمركية .ومع بروز التهديد السوفيتي طيلة الحرب الباردة ظل
اتجاه الدولية حاكما لتفاعل الوﻻيات المتحدة مع النظام الدولي.
واستمر هذا اﻻتجاه سائدا بعد انتهاء الحرب الباردة حيث تحدث الرئيس جورج
بوش عن نظام دولي جديد سمته اﻷساسية التعاون لمواجهة أي عدوان ,وأعطى
لﻸمم المتحدة دورا أساسيا في عملية تحرير الكويت كما اشترك في عملية حفظ
السﻼم في الصومال وكذلك عبر الرئيس بيل كلينتون عن توسيع عائلة
الديمقراطيات ذات السوق الحرة ومساندة السﻼم الديمقراطي وأكد على الجماعية
من خﻼل عمليات اﻷمم المتحدة لحفظ السﻼم وصنع السﻼم وعلى الصعيد
اﻻقتصادي أتم بيل كلينتون المسيرة التي كان قد بدأها سلفه جورج بوش لتحرير
التجارة بين اﻷمريكتين وأتم تأسيس مجموعة النافتا.
وهذا اﻻتجاه يرى ضرورة تحجيم الدور اﻷمريكي وعدم التدخل في اﻷزمات
الدولية إﻻ في حالة الضرورة وعند المساس بالمصالح الحيوية للوﻻيات المتحدة
حيث وجهت اﻻنتقادات من جانب الكونجرس اﻷمريكي للمشاركة في عمليات حفظ
السﻼم التي تقوم بها اﻷمم المتحدة في الوقت الذي ﻻ يتجاوز فيه عدد الجنود
اﻷمريكيين  3300جنديا من أجمالي  64000جنديا في  16عملية حفظ سﻼم في
العالم كان منهم  2400جنديا يعملون تحت قيادة أمريكية في هاييتي.

كذلك أجرى الكونجرس اﻷمريكي خفضا على الميزانية أدى لتقليص البعثات
الخارجية كما تراجعت نسبة مساهمة الوﻻيات المتحدة في المساهمات الخارجية بين
الدول الصناعية بالنسبة للناتج القومي .كذلك قللت الوﻻيات المتحدة من الدور الذي
تقوم به في بعض القضايا الدولية كالبيئة.
وتيار اﻻنعزالية ليس جديدا ولكنه قديم وكان متﻼزما مع تيار الدولية وتمثل ذلك
في رفض الكونجرس اﻷمريكي ﻻنضمام الوﻻيات المتحدة لعصبة اﻷمم بعد الحرب
العالمية اﻷولى أو التدخل في الشئون اﻷوربية وفضل اﻻنسحاب من الساحة الدولية
واﻻهتمام بالشئون الداخلية وتيار اﻻنعزالية ﻻ يتمثل في جماعة اجتماعية أو ثقافية
معينة وﻻ ينحصر في منطقة جغرافية بعينها فله مؤيدوه في مختلف الجماعات
اﻻجتماعية والثقافية وله انتشاره الجغرافي.
والخﻼف بين التيارين قد يكون خﻼفا بين اﻷحادية والجماعية .فاﻷحادية ترفض
أي روابط مؤسسية بينما الجماعية تعني لغويا عﻼقة بين ثﻼثة أطراف أو أكثر كما
تعنى في إطار العﻼقات الدولية مﻼئمة القواعد الحاكمة للنظام الدولي لكل اﻷعضاء
فيه وعدم التمييز بينها مع درجة عالية من التوافق واﻻنسجام في مصالحها وإقامة
العﻼقات من منظور جماعي وليس ثنائيا .واﻷمن الجماعي يعنى توفير حماية
متساوية لكل اﻷعضاء تحت مظلة أمنية مشتركة.
ورغم ذلك فإن الجماعية المثالية لم تتحقق بعد والدليل أن الوﻻيات المتحدة تتمتع
بحق الفيتو في اﻷمم المتحدة وتسيطر القيادة اﻷمريكية على حلف شمال اﻷطلنطي
)الناتو( ولها الحصة اﻷكبر )ومن ثم الثقل ألتصويتي( في كل من البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي.
واﻻتجاه الثالث فهو تيار مثالي يقوم على ضرورة الحفاظ على وضع عسكري
متفوق للوﻻيات المتحدة ويرجع بجذوره إلى تيودور روزفلت )الذي عمل على أن
تكون الوﻻيات المتحدة قوة عظمى( وجورج كينان )مهندس سياسة احتواء اﻻتحاد
السوفيتي( وتمثلت كذلك في السياسة الخارجية لهنري كيسنجر.
وفي الفصول الثاني والثالث والخامس تناول المؤلف هيكل النظام الدولي في
الفترة التي شهدت بدايات الدور اﻷمريكي النشط والفعال على المستوى الدولي بعد
الحرب العالمية الثانية حيث كانت الجماعية هي السمة الغالبة .حيث بدأ فرانكلين
روزفلت اﻻستعداد ﻹنشاء المؤسسات واتخاذ الترتيبات الدولية ﻹقرار السﻼم من
خﻼل آلية دولية للتعاون مع اﻻتحاد السوفيتي لتتجنب فشل عصبة اﻷمم وﻻ تقتصر
عضويتها على دول أوربا وتمثل ذلك في منظمة اﻷمم المتحدة وإن أحتفظ بوضع
متميز في مجلس اﻷمن للحلفاء اﻷربعة المنتصرين للقيام بدور البوليس الدولي مع
وجود أداة عسكرية من مختلف الدول )خاصة الكبرى( تكون تحت إمرة مجلس
اﻷمن إلى جانب ضم الصين كقوة موازية لﻼتحاد السوفيتي.
كما حظي التعاون اﻻقتصادي الدولي وحرية التجارة وتخفيض التعريفة
الجمركية اهتماما متزايدا بدﻻ من الصراع وأسفر ذلك عن مجموعة من اﻻتفاقيات
والهياكل المؤسسية منها اتفاقية بريتون وودز المالية التي نصت على الحرية
واﻻستقرار في تبادل العملة وإلغاء كافة أشكال التحكم والسيطرة .كما تم إنشاء
صندوق النقد الدولي للمحافظة على سعر صرف ثابت ومستقر .أما اﻻتفاقية العامة
للتعريفة والتجارة )الجات( فدعت إلى تخفيض التعريفة وغيرها من الحواجز
الجمركية وإنشاء مناطق التجارة الحرة.

بعد اﻷزمة الكورية في يونيو  ,1950وفي مراقبة وقف اطﻼق النار وانسحاب
القوات المعتدية على مصر عام .1956
وفي الفصلين الرابع والسادس تناول المؤلف تقييم الميراث المؤسسي الدولي
ومدى فعاليته حاليا ,ﻷن الهياكل الدولية وجدت لمواجهة اﻻتحاد السوفيتي في ظل
القطبية الثنائية .وهنا يثور التساؤل عن مدى مﻼئمة هذه التنظيمات اﻵن؟ وما
قدرتها على أداء مهامها؟ بل ما أهمية هذه المهام في ظل الواقع الدولي الجديد؟
وأول هذه التنظيمات حلف شمال اﻷطلنطي الذي يبدو أنه فقد أهميته ولكن رؤية
الوﻻيات المتحدة لهيكل الحلف ودوره تكسبه أهمية وفعالية كبيرة خاصة أن قضية
توسيع عضوية الحلف ليشمل دول شرق ووسط أوربا هدفها القضاء علي البقية
الباقية من احتماﻻت التهديد الروسي لشرق ووسط أوربا ,وشغل الفراغ اﻷمني بين
روسيا وألمانيا وما قد يؤدي إليه ذلك من مواجهة بين البلدين في حال سعي أيهما
لبسط نفوذه على المنطقة ,وتهدئة النزاعات اﻷثنية والقومية في المنطقة والتي قد
تدفع إلى اندﻻع الصراعات والحروب اﻹقليمية وتورط أطراف دولية فيها.
وأضاف بيل كلينتون هدفا جديدا للحلف ليكون أداة لتوفير اﻷمن واﻻستقرار
للمنطقة ككل .وتقوية الديمقراطيات الوليدة ومساندة اﻹصﻼح اﻻقتصادي .وتقوية
عﻼقة الحلف مع الجماعة اﻷوربية واﻻتحاد اﻷوربي الغربي الذي انشيء بموجب
معاهدة ماسترخت عام  1991ليكون اﻵلية الدفاعية للجماعة اﻷوربية .وبالنسبة
لﻸمم المتحدة فمن المتصور بانتهاء الحرب الباردة أن تزيد فعاليتها على ممارسة
دورها في ظل انتهاء اﻻستقطاب الدولي والدليل على ذلك زيادة عدد عمليات حفظ
السﻼم بين عامي  1988و 1994إلى  21عملية أى ﻷكثر مما قامت به اﻷمم
المتحدة على مدى تاريخها )كان العدد  18عملية فقط( ,إلى جانب اﻻتجاه نحو
العولمة وما يتبعها من سوق عالمية أكثر انفتاحا.
وفي الفصل السابع واﻷخير تناول المؤلف مستقبل الدور اﻷمريكي في النظام
الدولي حيث رأى البعض أن العالم أصبح أحادي القطبية حيث إن الوﻻيات المتحدة
أصبحت القوة المهيمنة الوحيدة .كما رأى البعض أن العالم سيعود للقطبية الثنائية
وأن كانت بشكل مختلف أى بين اﻹسﻼم والغرب وهو ما عرف باسم صراع
الحضارات .والرأي الثالث يرى أن النظام الدولي يتجه إلى التعددية القطبية مع
نهاية العقد اﻷول من القرن الحادي والعشرين حيث ستصبح اليابان وألمانيا قوى
كبرى وتستعيد روسيا مكانتها.
وأيا كان النظام الدولي الجديد فإن السياسة الخارجية اﻷمريكية ستسعى لتقوية
حلف اﻷطلنطي وتوثيق الصلة بينه وبين الجماعة اﻷوربية والجهاز الدفاعي لها.
إلى جانب مواجهة المنافسة اﻻقتصادية من دول شرق آسيا وتوسيع دور منظمة
التجارة العالمية )الجات( مع التوفيق بين حرية التجارة وتحقيق اﻻستقرار
اﻻقتصادي على المستوى الدولي من ناحية واستقرار اﻻقتصاد الداخلي من ناحية
أخرى واﻻهتمام ببعض القضايا الدولية وعلى رأسها قضايا البيئة 
John Gerard Ruggie
Winning the peace : America and World Order in the New
Era (New York : Columbia University Press, 1996). xxiv, 2337.

وتبنت الوﻻيات المتحدة مفهوم اﻷمن اﻻقتصادي ﻷوربا وإعادة اﻹعمار من
خﻼل مشروع مارشال وتم إنشاء منظمة التعاون اﻻقتصادي اﻷوربي وتشجيع فكرة
الوحدة اﻷوربية وتوقيع معاهدة حلف شمال اﻷطلنطي عام  1949في مواجهة
اﻻتحاد السوفيتي .إلى جانب مبادرة ايزنهاور في ديسمبر  1953بتنشيط دور اﻷمم
المتحدة لمنع انتشار اﻷسلحة النووية ومطالبته بإنشاء هيئة الطاقة الذرية الدولية
)والتي أنشأت في يوليو  (1957وزيادة دور اﻷمم المتحدة في عمليات حفظ السﻼم
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غطرسة
أمريكية ضد
اﳊقوق
الفلسطينية
 استخدمت الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،اﻻثنين  18دجنبر  ،2017حق النقض
" الفيتو " رقم  43لصالح إسرائيل ،بعد تصويتها ،منفردة ،ضد مشروع قرار
مصري يرفض إعﻼن ترامب القدس عاصمة ﻹسرائيل ونقل السفارة اﻷمريكية
إليها من تل أبيب ،حيث صوتت  14دولة ،من أصل  15عضوة في مجلس اﻷمن
الدولي ،خﻼل جلسة خاصة للمجلس ،بناء على طلب من مصر .وبذلك تظل
واشنطن أوثق حليف ﻹسرائيل منذ عام  ،1948حين جعل الرئيس اﻷمريكي اﻷسبق
هاري ترومان الوﻻيات المتحدة أول دولة تعترف بها.
ومن المفارقات التي تلفت اﻷنظار أن الحديث الذي كان يتردد عن إسراف
اﻹتحاد السوفياتي في استخدام حق الفيتو إبان السنوات اﻷولى من إنشاء المنظمة
اﻷممية ،أصبح يصدق على الوﻻيات المتحدة .فمنذ تأسيس اﻷمم المتحدة عام
 ،1945استخدمت الوﻻيات المتحدة حق الفيتو  82مرة ،منها  43مرة لحماية
إسرائيل ،ولو لمجرد توجيه اللوم فقط على أفعال وانتهاكات بحق العرب
الفلسطينيين .فتاريخ واشنطن حافل باستخدام الفيتو ضد القضية الفلسطينية ،ولطالما
رفضت مشاريع قرارات تدين اسرائيل بشأن الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب
الفلسطيني وحقوقه المشروعة ،لكن الجديد في الفيتو اﻷخير أنه جاء في خضم
رفض دولي وعربي شامل لقرار ترامب وعدم اعتراف به وبآثاره .وأظهرت
مواقف الدول اﻷعضاء في مجلس اﻷمن والجمعية العامة ،رغم التهديد بوقف
المساعدات ،حجم العزلة التي تواجهها واشنطن بسبب موقفها من قضية القدس.
ورغم أن مصير مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لمجلس اﻷمن الدولي
بشأن القدس المحتلة كان معروفا ،كما أن الفيتو اﻷمريكي ﻹجهاضه كان متوقعا ،إﻻ
أن هذا التحرك الدبلوماسي المصري والمدعوم من الغالبية العظمى من الدول
اﻷعضاء في مجلس اﻷمن والجمعية العامة ،كشف إلى أي حد تبدو الوﻻيات
المتحدة ،في ظل إدارة ترامب ،معزولة دوليا في موقفها من القدس ،حتى من قبل
أقرب حلفائها.
وقد أثارت هذه الخطوة اﻷمريكية موجة من
الغضب العربي واﻹسﻼمي ،وسط قلق
وتحذيرات دولية من تداعيات قرار ترامب.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية ،استخدام الوﻻيات
المتحدة الفيتو ،بأنه " استهتار بالمجتمع الدولي
" .وقد سبق أن دعت منظمة العفو الدولية الدول
الخمس دائمة العضوية بمجلس اﻷمن الدولي،
إلى التخلي عن استخدام حق النقض في الحاﻻت

عبد اﷲ النملي
المغرب
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المتعلقة بارتكاب فظائع جماعية بأنحاء متفرقة من العالم ،مشيرة في الوقت ذاته
إلى فشل مجلس اﻷمن في مواجهة اﻷزمات التي تشهدها العديد من الدول مثل
سوريا والعراق وفلسطين.
لقد استخدمت الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية حق النقض داخل مجلس اﻷمن
لمصلحة اسرائيل وضد أي قرار يتعلق بالعرب منذ نشوء اﻷمم المتحدة ،لتحبط أي
محاولة لمحاسبة الصهاينة على جرائمهم الكثيرة التي ﻻ تعد وﻻ تحصى بحق
الفلسطينيين ،أو لحرمان العرب والفلسطينيين من نيل بعض حقوقهم المسلوبة .وقد
أدى اﻹسراف في استخدام الفيتو من قبل بعض اﻷعضاء الدائمين ،وخاصة أمريكا،
إلى إصابة منظمة اﻷمم المتحدة بالشلل ،وتغييبها عن الوجود في قضايا جوهوية
مثل فلسطين واﻷراضي العربية المحتلة .كما أن العالم ﻻ يستطيع أن يتحمل
اﻹسراف في استخدام الفيتو عندما يكون اﻷمر متعلقا بقضايا حيوية لشعب من
الشعوب كالشعب الفلسطيني.
لقد وجد أساتذة القانون أن في منح عدد من الدول امتياز استعمال الفيتو ،هو
تناقض مع أهم مبادئ وأهداف اﻷمم المتحدة ،وهو مبدأ تحقيق المساواة بين
الشعوب ،مما أدى إلى فشل اﻷمم المتحدة وأضعف قدرتها على تحقيق مهامها وفق
ميثاقها في إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية .فالدول الخمس الكبرى
تتمتع بحقي العضوية الدائمة ونقض القرارات الصادرة في مجلس اﻷمن ) الفيتو(،
وﻻ تسمح لدول أخرى أن تشاركها في هذين الحقين .فكل دولة من الدول الدائمة
العضوية تسعى ﻷن تكون وحدها المتمتعة بحق العضوية الدائمة والنقض ،فالدولة
التي تملك امتيازا دوليا في النواحي العسكرية والسياسية واﻻقتصادية يمكنها أن
تحكم سيطرتها على توجيه وإدارة السياسة الدولية بحسب مصالحها ،كما تستطيع
فرض المعاهدات والقيود وفق ما تراه مناسبا لمصالحها وداعما ﻷهدافها.
وقد أثار التوجه غير الديمقراطي في مجلس اﻷمن انتقادات كثيرة من قبل شعوب
العالم التي أعربت عن رغبتها في إعادة تشكيل هذا المجلس ليضم في عضويته
بلدانا غير غربية ،وهذا منطقي جدا في ظل ما يشهده العالم من تغيرات جعلته متعدد
المراكز ،فمن المفترض أن يكون اﻹتحاد اﻷوربي ممثﻼ بأحد أعضائه فقط ،وتمثل
أمريكا الشمالية بعضو ،وأمريكا الجنوبية بطريقة دورية ،وأفريقيا بعضو دوري
أيضا ،والحال ذاته مع آسيا ومنطقة الباسفيك ،مع زيادة عدد اﻷعضاء بحيث تتحقق
المساواة في الحقوق ،مع إلغاء حق الفيتو واتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين ،ﻷن
اﻹجماع ﻻ يخلو من مخاطر اﻹعاقة التي تجعل المجلس غير قادر على ممارسة
مهامه.
غير أن مسألة إصﻼح اﻷمم المتحدة تخضع إلى مشكلة قانونية معقدة ،تتمثل في
أن تعديل ميثاق اﻷمم المتحدة يتطلب موافقة جميع الدول الخمس الدائمة العضوية
في مجلس اﻷمن .ومن المؤكد أن هذه الدول لن تسمح بمشاركة غيرها في حقوق
تتمتع بها ،لذا فهي حريصة كل الحرص على أن يبقى الميثاق كما هو ،أو تحاول
تعطيل مسيرة اﻹصﻼح التي أصبح ينادى بها في كثير من المناسبات واللقاءات
الدولية .وحتى إذا تمكنت الدول من إلغاء حق النقض ،فالمشكلة ستبقى في ما يسمى
بحق الفيتو المستتر الذي تتمتع به وتمارسه الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،فهي
تستطيع أن تفرض على باقي أعضاء مجلس اﻷمن قرارات معينة.
وإذا كانت آثار حق "الفيتو" المصطنع أصﻼ ﻻستمرار هيمنة الدول المنتصرة
في الحرب العالمية الثانية على العالم ،قد ظهرت عشرات المرات منذ تأسيس اﻷمم
المتحدة عام  1945على أنقاض عصبة اﻷمم ،فإن مثالب هذا الفيتو قد أضحت اليوم
مآسي وفواجع ﻻ يمكن السكوت عنها ،حيث أن هذا الحق يعتبر من بين اﻷدوات
التي سلبت الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة .وهذه ليست المرة
اﻷولى التي تستخدم فيها الوﻻيات المتحدة الفيتو ضد قرار ينتصر للقضية
الفلسطينية ،وربما لن تكون اﻷخيرة ،ذلك أن القضية الفلسطينية تعتبر من أكثر
القضايا اﻹنسانية المأساوية التي عرفتها البشرية عبر التاريخ ،كما لم توجد قضية
سياسية تضاهيها في العالم .ويكمن جوهر أهمية القضية الفلسطينية تاريخيا وسياسيا
ودينيا وإنسانيا في احتضان أرض فلسطين التاريخية لمدينة القدس ،المدينة المقدسة
التي تحظى بمكانة في التاريخ اﻹنساني

ٌ
آيات كثيرة في قرآن ﷴ يمكن للقاريء الذكي والمنصف ان يعتبرها
 هناك
حجة ودليل قاطع على ان ﷲ ليس خالق لهذا الكون ،وأنه ﻻ يتمتع بصفة الخالقية،
على اﻷقل بالنسبة لي هي آيات اوصلتني الى قناعة بأن ﷲ ﻻ يستحق ان يكون خالقا ً
به وأصدقه!!.
وﻻ يستحق ان أؤمن ِ
سأحاول اﻻختصار في ذكر بعض هذه اﻻيات وسأترك للقاريء البحث عن
اﻻيات اﻻخرى:
 1منتهى السادية والوحشية واﻻجرام في تعذيب خلقه ﻻ لشيء اﻻ ﻷنهم لميؤمنوا بآياته.؟؟
)إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا
غيرها ليذوقوا العذاب إن ﷲ كان عزيزا حكيم(
 2ﻻ يمتلك اخﻼق وﻻ ادب ،يغلط ويشتم ويسب خلقه.؟؟) ٌ
عتل بعد ذلك زنيم() ،فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين() ،أولئك كاﻷنعام بل هم أضل(،
)فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين(.
 3شقي وبلطجي ﻻ يتورع عن التهديد والعربدة غير متربي بل تشعر وكأنهتربية ابناء شوارع.؟؟
)تبت يدا أبي لهب وتب .وامرأته حمالة الحطب() ،سنسمه على الخرطوم(.
 4ينزل الى مستوى مأذون شرعي يزوج ويطلق او يكون بمستوىخاطبة أوً
خطابة.؟؟
) وإذ تقول للذي أنعم ﷲ عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق ﷲ وتخفي في
نفسك ما ﷲ مبديه وتخشى الناس وﷲ أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا
زوجناكها(
 5يشرع ﻹغتصاب النساء السبايا المهزومات من الحرب ،ويشجع ويغري خلقهبامتﻼك العديد من الجواري ونكاحهن.؟؟
)والمحصنات من النساء إﻻ ما ملكت أيمانكم كتاب ﷲ عليكم وأحل لكم ما وراء
ذلكم() ،فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثﻼث ورباع فإن خفتم أﻻ تعدلوا
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أﻻ تعولوا(.
غشيم وأهبل ﻻ يعلم إن الدماغ هو المسؤول عن التفكير والعلم والتفقه
6ٌ
والتدبر ،وان القلب مجرد عضلة تضخ الدم.؟؟
)ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن واﻹنس لهم قلوب ﻻ يفقهون بها{}،أفلم يسيروا
في اﻻرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بها فإنها ﻻ تعمى اﻻبصار
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور(.
ً
شيئا ،يقول أشياء ﻻ دليل عليها وﻻ صحة لها.؟؟
 7غبي ﻻ يعلم)حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة{} ،ولقد زينا السماء الدنيا
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين(
ٌ
قادر على كل شيء ،يقول للشيء كن فيكون،
8عاجز ومتناقض ،مرة يقول إنه ُ
ولكنه يحتاج الى وقت وزمن ليخلق هذا الشيء.؟؟
)هو الذي خلق السماوات واﻷرض في ستة أيام ثم استوى على العرش(.
 9عنصري يميز بين خلقه ويقسمهم الى مؤمن وكافر ومشرك ومرتد ،مسلمونصراني ويهودي وصابئي ،حر وعبد ؟؟
المغضوب عليهم وﻻ
)إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير
ِ
الضالين() ،إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين
أشركوا إن ﷲ يفصل بينهم يوم القيامة(.

آيات أسقطت
اﷲ من نظري
وأت وجوده
وﰲ نوري جعفر
العراق

)يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
واﻷنثى باﻷنثى(.
به.؟؟
 10محرض على الكره والحقد والتسفيه واﻻستهزاء والقتل لمن ﻻ يؤمن ِ)ﻻ تجد قوما يؤمنون با واليوم اﻵخر يوادون من حاد ﷲ ورسوله ولو كانوا
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم() ،قاتلوا الذين ﻻ يؤمنون با وﻻ باليوم
اﻵخر وﻻ يحرمون ما حرم ﷲ ورسوله وﻻ يدينون دين الحق من الذين أوتوا
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون(.
كاذب ومدًعي خرافات وقصص ﻻ دليل عليها وﻻ صحة لها ،ولم يستطع
11ٌ
بدليل قاطع.؟؟
منها
واحدة
أية
إثبات
ٍ
ِ
ٍ
)والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا() ،وإن يونس لمن المرسلين فالتقمه
الحوت وهو مليم فلوﻻ أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون() ،حتى
إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ﻻ يحطمنكم سليمان
وجنوده وهم ﻻ يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها() ،سبحان الذي اسرى بعبده ليﻼ
من المسجد الحرام الى المسجد اﻻقصى() ،فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط
به وجئتك من سبإ بنبإ يقين.إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها
عرش عظيم(.
 12جاهل ﻻ يعلم المستقبل وﻻ يعرف ان بعد مئات السنين سيأتي خلقهويصنعوا طائرات وسيارات وموبايﻼت وسفن فضائية و و و.
)يا معشر الجن واﻹنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واﻷرض
فانفذوا ﻻ تنفذون إﻻ بسلطان() ،والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما
ﻻ تعلمون(.
واﻻيات الدالة على مخلوقية هذا الخالق كثيرة ،وعلى الباحث المنصف ان يبحث
وأخطائه
وغموضه
تناقضه
في قران ﷴ ليجد أن هناك آيات أخرى تدل على
ِ
ِ
ِ
وتكراره الممل في كتاب زعموا انه كﻼم ﷲ ،وهذا الكتاب اثبت لي بالدليل العقلي
والمنطقي واﻻخﻼقي والوجداني ،انه كتاب بشري وان ﷲ الذي فيه ليس خالق بل
مخلوق ﻻ يمكن أن أؤمن وأصدق بوجوده!! 
*******************************
مﻼحظة :كل اﻻديان على اﻻرض هي من صنع البشر!!.
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أيها العام اﳉديد..
عز الدين اﳌصري
فلسطين

 أحبتي
ﻻ تحلموا بعالم سعيد ..
فخلف ّ
كل قيصر يموت  :قيصر جديد ! ...
وخلف ّ
كل ثائر يموت  :أحزان بﻼ جدوى ....
و دمعة سدى!
أيها العام الجديد..
في يدينا لك أشواق جديدة ...
في مآقينا تسابيح  ،وألحان فريدة ...
سوف نزجيها قرابين غناء في يديك ...
ً
مطﻼ أمﻼً عذب الورود ...
يا
يا غنيا ً باﻷماني والوعود ...
ما الذي تحمله من أجلنا ؟
ماذا لديك!
أعطنا حبا ً ،
تتفجر ...
فبالحب كنوز الخير فينا ّ ...
أعطنا أجنحة
نفتح بها أفق الصعود ...
ننطلق من كهفنا من عزلة
أعطنا نورا ً
ّ
المدلهمة ...
يشق الظلمات
ّ
وعلى دفق سناه ...
قمة ...
ندفع الخطو إلى ذروة ّ
نجتني منها انتصارات الحياة 
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الكاتب مجلة أكاديمية ،فكرية ،ثقافية،
سياسية ،تعنى بابداع الكاتب وحرية النص،
كانت تصدر سابقا باسم البديل.
 المواد المنشورة في مجلة الكاتب تعبر
عن رأي كاتبيها ،وﻻ تعبير بالضرورة عن
رأي المجلة وفريق قانون )وﻻد البلد(،
باستثناء الموقعة باسم رئيس التحرير.
 الكاتب محاولة لخلق ثقافة بديلة في زمن
العولمة ،بادر إليها مجموعة من اﻷكاديميين
والفنانين والكتاب والنشطاء السياسيين
العرب واﻻوروبيين.
 الكاتب غير تجارية وغير ذات نفع
مادي ،تغطي تكاليف إصدارها من تطوع
فريق عملها بوقتهم ومجهودهم ،وعبر بعض
اﻻعﻼنات لمرسسات إنسانية وثقافية
وتربوية..
 مجلة الكاتب مستقلة وﻻ تنطق باسم نظام
أو حزب أو سفارة ،وصفحاتها مفتوحة لكافة
التوجهات الفكرية والسياسية.
 ترتيب المواد يخضع ﻻعتبارات فنية ،وﻻ
عﻼقة لها بأهمية إسم الكاتب.
 مجلة الكاتب تفتح صفحاتها لﻸقﻼم الشابة
والمغمورة لنشر إبداعاتهم باللغات العربية
واﻷجنبية.
 المراسﻼت تتم باسم رئيس التحرير ،مع
ذكر إسم الكاتب بوضوح ،العنوان ،البريد
اﻻلكتروني ورقم الهاتف.
 يشكر فريق الكاتب كل من ساهم في
إصدار هذا العدد من خﻼل إعﻼنات أو
مقاﻻت أو دراسات أو قصائد أو قصة.
 طبع من هذا العدد  500نسخة ورقية
وزعت على المراكز الثقافية والمكتبات
العامة في أمريكا الشمالية ،أوروبا ،أستراليا
واليابان.
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