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عقل العويط

نداء إلى مسيحيي الشرق
الشرقية  األرض  ف��ي  مقيمون  مسيحيون  أن��ت��م 
ألنكم أبناؤها، وألنكم أصحاب رسالة فيها. فأن 
أبناء ه��ذه األرض؛ ه��ذا يعني أن تتركوا  تكونوا 
كل شيء وتتبعوا رسالة المسيح فيها، التي هي 
 َم��ن هو دون ه��ذه المهمة 

ّ
 وش��ه��ادة. ك��ل

ٌ
جلجلة

ى؛ وال 
ّ
ون مسيحيين، يمكنه أن يتخل مّمن ُيَسمَّ

الصليب؛ وال ضير.  أن ينأى عن  عيب. ويمكنه 
لكنه يكون قد قّرر أن يصير أّي كائٍن آخر؛ وال 

مهانة. بل هو يكون في حريته المطلقة.
األرض  ف��ي  مقيمين  مسيحيين  ت��ك��ون��وا  أن 
ت��ك��ون��وا جسد  ب��ال��ض��رورة أن  ال��ش��رق��ي��ة، يستلزم 
أصابه.  م��ا  ويصيبكم  ن��ال��ه،  م��ا  ينالكم  المسيح. 

بالدعوة. بالموت. وبالقيامة.
ال م��ج��ال ألّي ت��أوي��ٍل م��اك��ٍر أو م��ض��اّد. فالذين 
م��ن��ك��م ال ي��س��ت��ط��ي��ع��ون، ع��ل��ي��ه��م ب���ال���ض���رورة، أن 
 مصير. 

ّ
 واقٍع ممكن آخر، وعن كل

ّ
يبحثوا عن كل

أو   .
ً
أو هجرة نزوحًا.  أو  الثمن رضوخًا.  يكون  قد 

وما  تشاؤون.  ما  تستطيعون.  ما  فافعلوا   .
ً
تقية

ترغبون. 

األرض  ف��ي  مقيمين  مسيحيين  ت��ك��ون��وا  أن 
تحتها  ي��ن��وء  عظمى،  لمسؤولية  إن��ه��ا  الشرقية؛ 
الطبع  ف��ذاك من صميم  الكثيرون. فأن تنوؤوا، 
البشري. لكنكم مسيحيون. فيجب، والحال هذه، 
 منكم مسيحًا، كالمسيح الذي كان 

ٌّ
أن يكون كل

على الصليب. مع وعد بالخالص والقيامة.
ل��ي��س م��ن أن��ص��اف ح��ل��وٍل ف��ي ه���ذه المسألة. 
الصليب مندرٌج في جوهر الالهوت. وفي صلب 

العقيدة. 
أنتم مسيحيون مقيمون في األرض الشرقية، 
ألن���ك���م أص���ح���اب أرٍض ورس����ال����ة. ول���ي���س ألن��ك��م 
 تحميكم. أو ألن 

ً
أكثرية أو أقلية. وليس ألن دولة

العهدة  في  تنتظمون  ألنكم  أو  يرعاكم.  نظامًا 
الذمية المريعة.

����َدٌر. وه��و خ��ي��اٌر روح���ي وعقلي ف��ي اآلن 
َ
ه��ذا ق

نفسه. وال أنصاف حلول.
ليس من رف��اٍه أرض��ّي مع المسيح. وليس من 

ملكوٍت ها هنا.
َم���ن اس��ت��ط��اع م��ن��ك��م أن ي��ح��م��ل ص��ل��ي��ب��ه، هنا، 
 دنيوّي 

ّ
 عن حل

ْ
ه. وَمن ال، فليبحث

ْ
واآلن، فليحمل

آخر.
ه��������ذا ه������و ن������دائ������ي إل�����ي�����ك�����م، ي������ا م��س��ي��ح��ي��ي 
ب��ي��ن 

َّ
ال��م��ع��ذ ال��ش��رق��ي��ة؛ خ��ص��وص��ًا م��ن��ك��م  األرض 

وال��م��ض��ط��َه��دي��ن؛ أح��ّض��ك��م ف��ي��ه ع��ل��ى ال��ب��ق��اء في 
أذن�����ان  ل����ه  َم�����ن  ل��ل��م��س��ي��ح.  وال����ش����ه����ادة  األرض، 

سامعتان منكم، فليسمع.
¶¶¶

نداء إلى المسلمين
ماذا تفعلون بدينكم؛ بأهلكم؛ بفلسطينكم؛ 
؟ بكٌم؟  وب��ب��الد ال��ع��رب؛ أي��ه��ا ال��ن��اس؟ أأن��ت��م ص���مٌّ

ع��م��ٌي؟ أم ه��ل أق���ول: ت��ّب��ًا لكم ألن��ك��م تسمعون، 
وت��ت��ك��ل��م��ون، وت������رون، ك����أن ش��ي��ئ��ًا ل���م ي��ك��ن وال 

يكون!؟ 
أن���ت���م، ي���ا أب���ن���اء ال���دع���وة ال��م��ح��م��دي��ة ال��ك��ري��م��ة؛ 
ه���ا ت��م��ش��ون، ص���اغ���ري���ن، ك���األغ���ن���ام، ك��ال��م��رض��ى 
الطرق  اع 

ّ
وقط اقين 

ّ
واألف الرعاع  وراء  مين،  المنوَّ

ب��ي��ن��ك��م، فتقيمونهم  م��ن  وال��م��ل��ح��دي��ن  ��ار 
ّ
وال��ك��ف

ملوكًا وأمراء وخلفاء عليكم. 
أنتم، بهذا، إلى جهنّم. فهل أقول: بئَس )بل 

نعَم( المصير؟!
وأخّص  السياسيين؛  بقادتكم  اآلن؛  أمامكم 
واإليرانيين؛  واألت��راك  والمصريين  السعوديين 
ب��ب��س��ط��ائ��ك��م؛ ب����رؤس����اء ال���دي���ن ف��ي��ك��م؛ وأخ����ّص 
واإلمام  السعودية،  الديار  األزه��ر، ومفتي  مفتي 
تنقذوا  أن  ال  وح��ي��دة:  واح���دة   

ٌ
مهمة الخامنئي؛ 

مسيحيي ال��ش��رق )ح��اش��ا. وال��ب��ت��ة. وأب�����دًا!(، بل 
فقط أن ت��ن��ق��ذوا دع���وة محمد م��ن ب��راث��ن ه��ؤالء 

الظالميين، وأظفارهم، وأسنانهم!
عيٌب عليكم، يا َمن تّدعون اإلسالم الحنيف، 
وال��ت��ش��وي��ه تحت  للنهب  اإلس����الم  ي��ت��ع��ّرض  أن 
 
ً
رهينة مصيره  ي��ك��ون  وأن  وأن��ظ��ارك��م،  أيديكم 

بين أنياب هؤالء. 
عيٌب عليكم أن يكون اإلسالم في خطر. 

عيٌب عليكم أن تتركوا محّمدًا، نبّيكم، وحيدًا 
في هذه المحنة الوجودية والدينية الرهيبة.

ببسطائكم؛  ال��س��ي��اس��ي��ي��ن؛  ب��ق��ادت��ك��م  أن��ت��م؛ 
��ه. 

ّ
وب���رؤس���اء ال��دي��ن ف��ي��ك��م؛ ت��ت��ح��م��ل��ون ال��ع��ار ك��ل

صغيركم.  من  والمطلقة.  الكاملة.  والمسؤولية 
إلى الكبير.

للمؤمنين  حسابها  أم��ا  ��ر. 
َ
��غ��ت��ف

ُ
ت ال  جريمتكم 

��ار ع��ل��ى ال����س����واء، ف���ال���ن���ار ال���ت���ي ال 
ّ
م��ن��ك��م ول��ل��ك��ف

تنطفئ. تلتهم أجسادكم ونفوسكم. وأجساد 
أوالدكم. وأوالد أوالدكم، والنفوس.

ي����ا وي���ل���ك���م م����ن أس�����ى م���ح���ّم���د، وم�����ن غ��ض��ب��ه! 
فسيرسل إليكم من حيث هو، باسم رّبه األكرم 
���م ب��ال��ق��ل��م، س��ي��رس��ل ال��ط��ي��ر األب��اب��ي��ل 

ّ
ال�����ذي ع���ل

لتضربكم ال لتحميكم. ونعَم الغضب والمصير. 
الناس. فال تتأخروا  أيها  لقد تأخرتم كثيرًا، 

أكثر.
 ت��ح��ّض كباركم وال��ص��غ��ار، أهل 

ً
أت��ري��دون آي���ة

"ال���خ���الف���ة" وأه�����ل "ال����ول����ي ال���ف���ق���ي���ه"، س��ّن��ت��ك��م 
وال��ش��ي��ع��ة، ال��م��ؤم��ن��ي��ن ال��ط��ّي��ب��ي��ن، ال��م��ت��ن��ّوري��ن، 
والعقالنيين، على النهوض من الكارثة المحدقة 

باإلسالم والمسلمين، و... بفلسطين؟
 م���ن س���ورة 

ً
خ�����ذوا ه����ذه اآلي�����ة إذًا، م��ق��ط��وف��ة

على  السبيل  "إنما  العزيز:  الكتاب  في  الشورى 
الذين يظلمون الناس ويبغون في األرض بغير 

 أولئك لهم عذاب أليم".
ّ

الحق
من   

ً
مقطوفة الثانية  فخذوا  تتعظوا،  لم  وإذا 

سورة النساء: "إن الذين كفروا وظلموا لم يكن 
طريق  إال  طريقًا  ليهديهم  وال  لهم  ليغفر  ال��ل��ه 
الله  على  ذل��ك  وك���ان  أب���دًا  جهنم خالدين فيها 

يسيرًا".
¶¶¶

نداء إلى "حزب الله"
عد، اآلن، وأتباعَك، إلى الجمهورية اللبنانية.

¶¶¶

نداء إلى العلمانيين 
والمثقفين العرب

فقد  العرب  والمثقفين  العلمانيين  نحن  أم��ا 
ربما  بل  الجليل.  الشيء  عمليًا  نساوي  نكون  ال 
أثبتنا أننا أصفاٌر في األرقام، لكن على الشمال.

األك��ي��د أن��ن��ا ف��ي غالبيتنا "ظ��اه��رة ص��وت��ي��ة"، 
"كّتيرون حكي"، وأص��ح��اب ش��ع��ارات ج��وف��اء. ال 

أكثر.
تبيع   - ت��ع��م��ي��م  وال   – غ��ال��ب��ي��ت��ن��ا  أن  األك���ي���د 
وتشتري وتقبض. وَمن ال يفعل هذا، يسكت. 

أو يغّض. 
قالئل منا يشعرون بالموت المعنوي المهين، 
م����ن ج�������ّراء م����ا ه����ي ع��ل��ي��ه أح�������وال ه�����ذه ال���ع���روب���ة 
ال���ت���ي ُي���ف���ت���َرض أن ت���ك���ون م���دن���ي���ة، ع��ل��م��ان��ي��ة، 

عروبة  واع��ت��زاز،  أبهة   
ّ

بكل لكنها  ديموقراطية. 
ظالمية،  استبدادية،  ديكتاتورية،  إسالموية، 

مسكينة، مهيضة، وسخيفة.
هل يتجاسر أحٌد من غالبيتنا األقلوية هذه، 
أن ينظر بعد اآلن في عيَني طه حسين؟! أو في 

عيَني جبران؟
طَمر 

ُ
ن أن   

ّ
استحقاق، فنحن نستحق وإذا من 

.
ً
تحت التراب، خجاًل ومهانة
فما أتعسنا. وما أبشعنا!

ل��ق��د ك��ت��ب��ُت ق��ب��ل أس��ب��وع��ي��ن، م��ا م��ف��اده أن ال 
ح��ل��ول ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة س����وى ه����ذه ال��ح��ل��ول 
الثالثة: إنهاء االغتصاب الصهيوني لفلسطين 
ال��وج��ود الفلسطيني  إن��ه��اء  أق���ول  )األج����دى أن 
العلمانية  المدنية  الدولة  إقامة  في فلسطين(، 
)األجدى أن أقول بدولة الخالفة الشنيعة هذه، 
وال��ش��ام(، وسحب  ال��ع��راق  ف��ي بعض  المستتبة 
اإلس��الم من ال��ش��وارع )األج���دى أن أق��ول لم يعد 

فينا إسالٌم وال مسلمون(.
 ودٌم وح��ي��اٌء وكبرياء 

ٌ
َم��ن فيه حكمة أخ��اط��ب 

ي�����ج�����ب أن  وك����������رام����������ة: 
ن��ض��ع ح����ّدًا ل��م��ا ي��ج��ري. 
نخترع شيئًا  أن  يجب 
ج���ن���ون���ي���ًا. ي���ج���ب ع��ل��ى 
ال��ف��ور أن ن��خ��ت��رع ه��ذا 

الشيء!
في  نملك  ال  ق��د 

أي�����دي�����ن�����ا ح����ل����واًل 
س������ي������اس������ي������ة. 

ل�������������������ك�������������������ْن، 
ف�����ل�����ن�����ح�����م�����ل 
ج�����م�����ي�����ع�����ن�����ا 
ال��������ح��������ج��������ار، 
ح�����������������ج�����������������ار 
ال����ك����ل����م����ات 
)وِل������������������������َم ال 
ال���������ح���������ج���������ار 
والصخور(، 
ول�����ن�����رش�����ق 
ب��ه��ا ب��ي��وت 
ال���������رؤس���������اء 

وال�������م�������ل�������وك 
واألم�����������������راء وال�����ش�����ي�����وخ 

والقادة السياسيين وقادة الجيوش ومسؤولي 
ال����دي����ن. ول��ن��ف��ع��ل ذل����ك ل���ي���اًل ون����ه����ارًا. صبحًا 
. ول���ن���ق���ّض م��ض��اج��ع��ه��م. ول��ن��ن��ت��ه��ك 

ً
وع���ش���ي���ة

��س��ه��ا. ول��ن��ف��ع��ل م��ا ال ُي��ف��َع��ل. 
ّ
أح��الم��ه��م. ول��ن��دن

إلى أن تتزلزل عقولهم وأفئدتهم. وكذا أقول 
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خليفة المؤمنين: 

ارِم سالحك 
يا بغدادي 

أربعة نداءات ضرورية وعاجلة

ليس من رفاٍه أرضّي مع المسيح. 
وليس من ملكوٍت ها هنا. َمن 
استطاع منكم أن يحمل صليبه، 

هنا، واآلن، فليحمْله. وَمن ال، 
فليبحْث عن حّل دنيوّي آخر. هذا هو 

ندائي إليكم، يا مسيحيي األرض 
بين  الشرقية؛ خصوصًا منكم المعذَّ

والمضطَهدين؛ أحّضكم فيه على 
البقاء في األرض، والشهادة 

للمسيح. َمن له أذنان سامعتان 
منكم، فليسمع

فلسطين ُتستباح. المسيحيون الشرقيون ُيقَتلعون من األرض األولى تحت عين الصمت المريبة. بالد 
ك. وثّمة َمن يعلن فيها "دولة الخالفة". بالد الشام تصير أكثر فأكثر أرضًا للمقابر  الرافدين تتفكَّ

الجماعية واألحالم المضّرجة، حيث ال ُتسَمع إاّل تنهدات الذهول والعويل والرثاء. لبنان الذي كان وعدًا 
شرقيًا بالفردوس األرضي، لم يعد غابًة للبخور واللبان، بعدما أصبح على أيدي ناهشيه والكثير 

من قادته السياسيين والدينيين، وزمر مذاهبه وطوائفه وقبائله، مقّرًا للعنة السوداء. 
تقرأون في ما يأتي، أربعة نداءات ضرورية عاجلة، مكتوبة بحبٍر مدني، علماني، ربما تحتاج 

دالالتها وأبعادها منكم إلى أن تأخذوها بالكثير من العقالنية والتبصر والشجاعة.

أمامكم اآلن؛ بقادتكم السياسيين؛ وأخّص السعوديين والمصريين واألتراك واإليرانيين؛ ببسطائكم؛ 
برؤساء الدين فيكم؛ وأخّص مفتي األزهر، ومفتي الديار السعودية، واإلمام الخامنئي؛ مهمٌة واحدة وحيدة: 
ال أن تنقذوا مسيحيي الشرق )حاشا. والبتة. وأبدًا!(، بل فقط أن تنقذوا دعوة النبي محمد من براثن هؤالء 

الظالميين، وأظفارهم، وأسنانهم!

لوحة لمنصور الهبر.

ع���ن األرض ال���ت���ي م���ن ت��ح��ت أق��دام��ه��م.
ه��ؤالء  ال��ج��ب��ال على رؤوس  ن��درك��ب  أن  يجب 

جميعًا. وفورًا.
بل  وال��ع��ل��ق��م.  ب��ال��م��ّر  ح��ب��رن��ا جميعه  ولنغمس 
ب��ه رؤوس ه����ؤالء، من  ال���زع���اف. ولنحقن  ب��ال��س��ّم 
قادة الدين والدنيا. إلى أن تشفى. وتنتفض. 

أو تنفجر.

أيها العلمانيون والمثقفون: ال مفّر من عمٍل 
جنوني يضع حّدًا لهذه الكارثة. ال مفّر!

* ف��ي ال��ع��دد ال��ف��ائ��ت م��ن "ال��م��ل��ح��ق"، وق��ع��ُت 
في خطأ طباعي رهيب، حين استخدمُت كلمة 
"الحاّلج" بدل "الحّجاج"، وكلمة "الحاّلجين" بدل 
"لكْن،  المصّححة:  الجملة  هاكم  "الحّجاجين". 
 أنّبهك )أيها الديك(. فإّياَك ثّم إّياَك: 

ً
 ثانية

ً
مرة

ال تأخذّن صالحًا بجريرة طالح. وال تفعلّن على 
القديم، وال على  الحّجاج  القاتل، وال  اإلل��ه  غ��رار 
غ����رار ال��ح��ّج��اج��ي��ن ال���ج���دد ه�����ؤالء". وق���د اقتضى 
التصويب، واالع��ت��ذار م��ن س��ّي��دي ال��ح��اّلج، ومن 

القارئ، على السواء.

akl.awit@annahar.com.lb
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رسالة إلى خليفة املؤمنين: ارِم سالحَك على األرض اآلن 
عالَم التغطرس وأنَت ضعيٌف وجاهٌل يا أبا بكر البغدادي!

السالم عليَك يا خليفة المؤمنين، يا حارس الدار، وحامي 
شرف المسلمين. يا بطل األمة، وقائد ثورتها  الجديدة، 

ورمز كفاحها العظيم.أنَت ملهمنا، بؤبؤ العين أنَت، 
وملء عين النشء أنت. أليس هذا ما يقال في العربية 
الفصيحة؟ في هذه العربية الفصيحة أريد أن أخاطبَك 
يا قائدنا وخليفتنا المبجل. أما اللغة الساقطة المتاع، 

اللغة الهجين، فأتركها لغيرَك، للجالسين منا على 
كراسي الحكم، الرابضين على صدورنا إلى أجل 
لم يعد مسّمى! هؤالء صنائع االستعمار، 
ولم يأتوا بانتخابات حرة. أما أنَت، فمن 
معجن هذه األمة أتيَت، من لحمها 

ودمها تكّونَت. يكفيَك َمن 
بايعَك منها، لتكون خير 
خليفة لخير أمة ُأخرجت 

للناس. 

رؤوف قبيسي

ل��ل��ه دّرَك. م��ن��ذ س��ق��ي��ف��ة ب��ن��ي س���اع���دة ون��ح��ن 
ف���ي ان���ت���ظ���ارك. س��اع��ة م���ات "ال���ن���ب���ي"، اجتمع 
ال��م��س��ل��م��ون ف���ي ال��س��ق��ي��ف��ة وان��ت��خ��ب��وا س��م��ّي��َك 
ب��ع��ده، وال ي��زال��ون  ال��ص��ّدي��ق، ث��م اختلفوا م��ن 
مختلفين. بعضهم قال إن عليًا أولى بالخالفة 
ابنته،  اب��ن عمه، وزوج  ال��رس��ول، ألن��ه  من بعد 
اإلمام  أتباع  الشيعة،  هم  وأبو سبطيه. هؤالء 
��ت��ب قد 

ُ
وأت���ب���اع أوالده م���ن ب���ع���ده. ل��ك��ن م���ا ك

السيرة  في  نغّير  أن  هيهات  وهيهات  كتب، 
حرفًا واحدًا!

ف���ي ذل����ك االج���ت���م���اع، ك����اد ال��م��س��ل��م��ون أن 
أن��ف��س��ه��م، ح��ت��ى ق���ال ع��م��ر بن  ينقسموا ع��ل��ى 
ب��ك��ر ك��ان��ت فلتة وق��ى  أب��ي  ال��خ��ط��اب إن بيعة 
أبا  ي��ا  ال��ي��وم،  أن��َت  الله المسلمين ش��ّره��ا. وه��ا 
، ويبايعَك 

ً
بكرنا الجديد، تعلن نفسك خليفة

َمن هم حولك، من دون أن يكون لَك منافس. 
تكفيَك أصوات المجاهدين معَك، الذين على 
س��واع��ده��م، ترتفع أع��م��دة إس���الم ج��دي��د غير 

معهود!
أن���َت ق��ائ��دن��ا ال��ط��اه��ر ال��ظ��اف��ر ال��ق��اه��ر ي��ا أب��ا 
بكر. أرسلتَك السماء لتعيد إلى األمة مجدها، 
���س���وا دي��ن��ه��ا، وع��اب��وا 

ّ
وت��ط��ّه��ر األرض م��ّم��ن دن

هوا أحالمها. اقتل السّنة الذين 
ّ
حرمتها، وسف

ال ي����رون رأي�����َك، ي���ا خ��ل��ي��ف��ة ال��م��ؤم��ن��ي��ن. اق��ت��ل 
مساجدهم  ف��ي  ال��ن��ار  أض���رم  ال��ك��ف��رة.  الشيعة 
وأن��َت على دروب  أئمتهم، وال تنس  وم��راق��د 
ال����ج����ه����اد، أن ت���ف���ع���ل ب���ال���ن���ص���ارى م����ا ت��ف��ع��ل��ه 
���ْم ك��ن��ائ��س��ه��م، وأدي���رت���ه���م، 

ِّ
ب���ال���رواف���ض. ح���ط

 أن��اج��ي��ل��ه��م 
ْ

وص��ل��ب��ان��ه��م، وأي��ق��ون��ات��ه��م. أح����رق
وأع���م���ال رس��ل��ه��م، وب��ع��ِث��ْره��ا ف���ي ال���ع���راء، فهم 
حرفوا الكلم عن موضعه، وجعلوا لله أندادًا. 

أم���ا ال��ي��ه��ود، أب��ن��اء ع��ّم��ن��ا إس��ح��ق، م��ن ج��ّدن��ا 
إبرهيم وزوجته ساراي، فدعهم وشأنهم، ألن 
ال حيلة لَك ولنا عليهم! اصفْح لهم عدوانهم، 
واغ����ف����ْر ل��ه��م خ��ط��اي��اه��م ف���ي غ����زة وغ���ي���ر غ���زة، 
ال��دي��ن، م��وّح��دون مثلنا، ال   لنا في 

ٌ
فهم أخ��وة

بمسيح  ي��ؤم��ن��ون  وال  ب��ال��ت��ث��ل��ي��ث،  ي��ع��ت��ق��دون 
نحن  نختن  كما  أبناءهم  ويختنون  مصلوب، 
الخنزير،  ل��ح��م  ي��أك��ل��ون  ال  مثلنا  وه���م  ن��ا،  أب��ن��اء
وي��دع��ون إل��ى دول��ة ي��ه��ودي��ة، كما ندعو نحن 

إلى دولة إسالمية! 
ال ت��ك��ن رف��ي��ق��ًا ب��ال��ن��اس ك��م��ا ك���ان "رس���ول 
عندما  اإلس���الم  نبي  أن  تخبرنا  السيرة  ال��ل��ه". 
الناس قائاًل: "يا  إلى مكة فاتحًا، خاطب  عاد 
قالوا  إن��ي فاعل بكم،  ت��رون  ما  معشر قريش، 
واب��ن أخ كريم يا محمد، قال اذهبوا  أخ كريم 

الطلقاء". فأنتم 
أخالَك تقول إن الرسول أخطأ، وكان أولى 
ب��ه أن يبيد ال��ك��ف��رة ع��ن ب��ك��رة أب��ي��ه��م. م��ا ه��ّم، 
لم  الكتب، وسيفك  من  إن��ب��اًء  أص��دق  السيف 
اليوم  وأنَت  إمكانك،  بعد، وفي  العذل  يسبق 
سياسة  بالرعية،  تسير  أن  الجديد،  خليفتنا 
اكتنف  ما  وتصحح  ال��رس��ول،  تخالف سياسة 

تاريخنا من أخطاء.
د شمل الكفرة أيها العظيم بين األمم.   بدِّ
ال���ج���ّزارون رؤوس  رؤوس��ه��م كما يقطع  اق��ط��ْع 
أطفالهم  وارِم  إرب��ًا  إرب��ًا  أجسادهم  ابتْر  الغنم. 
ف���ي ال���ن���ار، وح��ي��ن ي���درك���َك ال��ف��ت��ور م���ن ثغب 
جنودك،  وراح��ة  لراحتك  نساءهم   

ْ
خذ الدماء، 

ب��ل مسّبحًا  ق���ات���اًل،  ب��ع��د ذل���ك وال��ل��ه  أراَك  ف��م��ا 
بالقول: "سبحان الذي خلق الناس في أحسن 

تقويم"!
¶¶¶

ال��ن��اس قد  أب��ا بكر، وأرى  ي��ا  أن��ا اآلن  تعبُت 
أخ��اط��ب��َك بلغة  أري��د أن  ل��ذا  ع��اف��ت فصاحتي، 
��ف وال 

ّ
أق����ل ف���ص���اح���ة، ال ع����وج ف��ي��ه��ا وال ت��ك��ل

العالم  أنَت أكبر كافر في هذا  التواء، وأقول: 
فغيرَك  قاتل،  أكبر  تكون  ال  قد  ب��غ��دادي.  يا 
الكتاب  بأحكام  أكثر مما قتلَت، لكنَك،  قتل 
الذي تّدعي أنك به تدين، أكبر كافر في هذا 

ال��ع��ال��م، ب��ل أك��ب��ر ك��اف��ر ف��ي ال��ك��ون، إذا 
كان في هذا الكون من عالم آخر.
الزمن  ف��ي  اليونان  أه��ل  ك��ان 

ال�����ق�����دي�����م، ي������رم������زون إل����ى 
بفيل  الحكيم  الرجل 

ل�������ه ع������ي������ون أرب���������ع؛ 
ح���ك���ي���م ي������رى ك��ل 
ال���ج���ه���ات، راش���د 
ع��ل��ى  ع���ص���ب���ة  ال 

يعرف  وال  عينيه، 
ال��ع��ص��ب��ي��ة، وي��ق��ب��ل 

كلها.  النظر  وجهات 
بيني وبينَك.  الفارق  هذا هو 

أن�����َت م���ت���دّي���ن وم���دم���ن أدي����ان����ًا، ال 
تعرف كيف تتدبر القرآن، وليس في 

بعين  الكتاب  تقرأ  رحمة.  وال  قلبَك شفقة 
واح�����دة، أم���ا أن���ا ف��م��ؤم��ن، أق����رأه ب��ع��ي��ون أرب���ع، 
وأستمد منه ما يصلح شأن دنياي، وأتصالح 
وأقبل كل شرائح  الناس،  وم��ع  نفسي  مع  به 

الملل والنحل في هذا العالم.
س��أرش��دَك إل��ى م��ا ف��ي ال��ق��رآن ح��ت��ى تتدّبر 
ال��ق��رآن، فال تقرأه بعين واح��دة بعد اآلن، بل 
ألن  منفتح،  وقلب  ونية سليمة  أرب��ع،  بعيون 
ه��ذا ه��و المعنى األص��ي��ل لفعل "ال��ت��دب��ر". إذا 
ت��ف��ع��ل ذل���ك، وت��ن��ش��ر اإلس����الم حقًا  أردَت أن 
ك��م��ا ت��ق��ول، ف���أول ش��يء ع��ل��ي��َك أن تفعله أن 
اب��ن بغداد "ألن من  إل��ى غمده يا  ت��رّد سيفك 
إلى  احتكْم  بالسيف فبالسيف يؤخذ".  يأخذ 
ال��ل��ه رب���ي عليه توكلت  ال���ق���رآن، وق���ل "ذل��ك��م 

وإليه أنيب". 
خذ من السيرة ما يطّهر القلوب، وما يشفع 
ل����َك ول���ل���ن���اس، وال ت���أخ���ذ م���ا ي��ث��ي��ر ال��ض��غ��ائ��ن 
الخطاب: "كيف  بن  ق��ول عمر  واألح��ق��اد. خذ 
أمهاتهم  ول��دت��ه��م  وق��د  ال��ن��اس  تستعبدون 

أراد  ال��ذي  أح����رارًا؟". خ��ذ قوله للرجل 
أن ي��ح��م��ل ع���ن���ه ع�����دل ال��دق��ي��ق 

ل��ل��ع��ائ��ل��ة ال��ج��ائ��ع��ة، ف��ق��ال له 
ع����م����ر زاج������������رًا: "أأن�������ت 

عني  ال���وزر  تحمل 
القيامة؟".  ي��وم 

 ب��ق��ول 
ْ

إم���ت���ث���ل
علي يخاطب 
ال��دن��ي��ا وم��ا 

ف�����ي�����ه�����ا 

م���ن ذه����ب وف���ض���ة: "ي����ا دن���ي���ا غ����ّري غ���ي���ري، يا 
صفراء غّري غيري، يا بيضاء غّري غيري". دع 
تصلح  بآية   

ْ
واع��م��ل بكر،  أب��ا  ي��ا  للخالق  الخلق 

ألن تكون أعظم مثال لحرية العقل في العالم، 
اآلي���ة ال��ت��ي ت��ق��ول "ف��م��ن ش���اء فليؤمن 

ومن شاء فليكفر".
ال وكالء في اإلسالم يا بغدادي، 
 ن��ف��س��َك وك���ي���اًل على 

ْ
ف���ال ت��ج��ع��ل

ال�����ن�����اس، وع����ل����ى "ال�����ل�����ه" وح����ده 
إدع  ال����م����ؤم����ن����ون".  "ف���ل���ي���ت���وك���ل 
إل���ى "رّب�����َك" ب��ال��ح��س��ن��ى، وال ت��أك��ل 
أم���وال ال��ن��اس وت��أخ��ذ أرض��ه��م غصبًا 
عليهم  لست  مذكر  أن��ت  إنما  "فذكر 
 ع����داوة بينك 

ْ
ب��م��س��ي��ط��ر". ال ت��خ��ل��ق

ال��ب��ش��ر، "ادف���ع بالتي هي  وب��ي��ن 
أح����س����ن ف�������إذا ال�������ذي ب��ي��ن��ك 
وب��ي��ن��ه ع���داوة ك��أن��ه ول��ي 

حميم".
ع���ل���ى  ت����ح����ك����م  ال 
وال  ال���������������ن���������������اس 
ت�����ح�����اس�����ب�����ه�����م 
"ول������������و ش�����اء 

ال��ل��ه م��ا أش��رك��وا م��ا ج��ع��ل��ن��اك عليهم 
عليك  وإن��م��ا  ب��وك��ي��ل  عليهم  أن��ت  وم��ا  حفيظًا 
يقول  "الله"  إذا كان  الحساب".  وعلينا  البالغ 
غ وال تحاسب، فمن أنَت يا بغدادي 

ِّ
للرسول بل

لتحكم على الناس وتقول: "قد قيل لكم كذا 
وكذا أما أنا فأقول لكم"؟

ارح���م ال��ن��اس وارح���ْم وال��دي��َك ي��ا اب��ن بغداد 
"واخ��ف��ض لهما ج��ن��اح ال���ذل م��ن ال��رح��م��ة وقل 
ربي ارحمهما كما رّبياني صغيرًا". كن ساعيًا 
عليَك من  أسبغ  م��ا  على  "ال��ل��ه"  واش��ك��ر  للخير 
فال  السائل  وأم��ا  تقهر  فال  اليتيم  "فأما  نعم، 

تنهر وأما بنعمة رّبَك فحدث".
ال أش��ك في أن��َك ق��رأَت ال��ق��رآن، وق��د تكون 
ح��ف��ظ��َت��ه ع���ن ظ��ه��ر ق��ل��ب، وال أش����ّك ف���ي أن���َك 
من  الكثير  وحفظَت  السيرة،  من  كتبًا  ق��رأَت 
ال��ح��دي��ث، واج���ت���زَت ك���ل ام��ت��ح��ان أع���ّدت���ه ل��َك 
كافيًا  ليس  كله،  ه��ذا  لكن  ال��دي��ن"،  "جامعة 
ل��ت��ص��ل إل���ى ال��رف��ي��ق األع���ل���ى ال����ذي ه���و "ال��ل��ه" 
أن  بغدادي،  يا  المؤمنين. ال يكفي  عرف  في 
تدخل "الجامعة الدينية"، وتجتاز امتحاناتها، 
وت��ن��ال ش��ه��ادات��ه��ا ال��ع��ل��ي��ا، إذا ل��م ت��ت��درج في 
أب��واب��ه��ا مفتوحة  "ح��ض��ان��ة اإلي���م���ان"، وه����ذه 
ول��ون، حتى  الطلبة، من كل جنس  أم��ام كل 
ال��دروس فيها فمن أسهل  أما  البسطاء.  أمام 
الدروس، وامتحاناتها من أسهل االمتحانات، 
ل��ك��ن ال��ف��وز فيها ص��ع��ٌب ع��ل��ى ب��ع��ض ال��ن��اس، 
على   حتى 

ٌ
س��ه��ل اآلخ���ر،  بعضهم  على   

ٌ
س��ه��ل

إال  يجتازها  ال  ام��ت��ح��ان��ات  ه��ي  منهم.  األم��ي��ي��ن 
أدران  م��ن  نفوسهم  صفت  ال��ذي��ن  المؤمنون 
األرض وت��ش��ب��ع��ت ب���أن���وار ال��س��م��اء، وأن���َت 
أبعد ما تكون عن كل هذا يا بغدادي! 

أت���ري���د م���زي���دًا م���ن ال���ض���وء ف��ي 
ديجورَك يا أبا بكر؟ 

أع�����رف أن�����َك ص���ع���ب، وم��ن 
ال���ص���ع���ب إرض���������اؤَك، ل��ك��ن��ي 
س���أس���ي���ر م����ع����َك ك���م���ا س���ار 
وأجهد  موسى،  مع  الخضر 
م���ا وس��ع��ن��ي ال���ج���ه���د، آلخ��ذ 
ب�������ي�������دَك، ف����ت����رب����ح م���ع���رك���ة 
وتكون  والقلوب،  العقول 
أعور  راعيًا  ال  راعيًا صالحًا، 
ب��ي��ن أش�����واك. ال أخ��ف��ي��َك، 
جعلتَك  إن  أخشى  أني 
الدرب  معي  تسير 
أن  ال������ط������وي������ل������ة، 
ت����ف����ق����د ص�����ب�����رَك، 
ك��م��ا ف��ق��د م��وس��ى 
ص������ب������ره ف�������ي ت���ل���ك 

ال��ق��ص��ة ال��م��ث��ي��رة م���ن "س�����ورة ال���ك���ه���ف"، وأن 
بعده  ليس  ف��راق  وبينك،  بيني   

ٌ
ف��راق يحدث 

لقاء!
ُتَب الدهور جاءت 

ُ
في القرآن آية ال أظّن ك

بأجمل منها. يكفي أن يقرأها المؤمن العاقل 
ل��ي��ع��ّده��ا م��ي��ث��اق��ًا ل��ل��ش��ع��وب ودس���ت���ورًا ل��الم��م، 
المائدة  س��ورة  م��ن  العظيمة  اآلي��ة  بها  عنيُت 
التي تقول "إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم 

بما كنتم فيه تختلفون".
الستتّب  اآلي��ة  بهذه  "المسلمون"  عمل  لو 
 

ّ
ال��س��ل��م ف���ي دي���اره���م، ول���و ف��ه��م��َت��ه��ا أن����َت ح��ق
ال��ف��ه��م ي���ا أب����ا ب���ك���ر، وع���م���ل���َت ب��ه��ا ل��م��ا غ����ررَت 
وجلبَت  األبرياء،  بدم  يديَك  ولّوثَت  بالناس، 
على أّمتَك، هذا الكّم الهائل من الويل والثبور 

وعظائم األمور.
أق��ط��ع ب��أن��َك ق����رأَت ه���ذه اآلي����ة غ��ي��ر م���رة يا 
ب��غ��دادي، ل��ك��ن ه��ل ف��ك��رَت فيها ج��ي��دًا؟ هل 
تدّبرتها بصفاء المؤمن حقًا؟ ال أظّنَك فعلَت، 
وتمنطقَت   ،

ً
خ��ل��ي��ف��ة ن��ف��س��َك  أع��ل��ن��َت  ل��م��ا  وإال 

بالرصاص، وأطلقَته يمينًا وشمااًل، لتودي به 
َمن يعتقد بغير ما تعتقد، ويرى غير ما ترى.

إذا أردَت العمل بهذه اآلي��ة، ف��ارِم سالحك 
ودع  "رّب����ك"،  استغفر  اآلن.  م��ن  األرض  ع��ل��ى 
في  اتركه  جانبًا.  الناس  وبين  بينَك  الخالف 
ي��د "ال���خ���ال���ق"، وح����ده ي��ن��ب��ئ��َك ب��م��ا ف��ي��ه، فهو 
"ال���ق���ادر ع��ل��ى ك���ل ش����يء، وه���و ال���ت���ّواب وه��و 

الرحيم". الغفور 
إذا فعلَت ذلك فقد يغفر "الله لك ما تقدم 
 
ً
من ذنبك وما تأخر"، وعندها ال تصبح خليفة
على الناس فحسب، بل تغدو رسواًل. ألم يقل 
اب��ن ال��ف��ارض: "ك��ل من دع��ا منا إل��ى الحق قام 
الفارض هذا،  بابن  أظّنَك ال تعبأ  بالرسلية"؟ 
ِسب إليه، ألن ابن الفارض كان 

ُ
وال تعتّد بما ن

ابن  وألن  المتصوفين،  تكره  وأن��َت  متصوفًا 
المبصرين.  تكره  وأن��َت  بصيرًا  ك��ان  الفارض 
أن��ه عاش  الحكيم  ه��ذا  ط��ال��ع  م��ن حسن  لكن 
في زمن غير زمانَك، ولو كان بين ظهرانيك، 
لفقأَت عينه، ألنَك ال تريد للرعية أن يكونوا 
مبصرين، كما كان ابن الفارض، بل "صّم بكٌم 

عمي فهم ال يعقلون".
أراَك تبّجل السيرة وتجعل ما فيها من سّنة 
"الله" ورسوله. أما أنا فال أعتّد بكل ما جاء في 
القرآن  م مع نّص  السيرة، وآخذ منها ما يتالء
وروحه، وال شيء آخر غير نّص القرآن وروحه. 
 
ً
ال���ن���اس ك��ل��ه��م "أب����ن����اء ال���ل���ه ي����دع����ون"، س��ّن��ة
ي���ه���ودًا وص��اب��ئ��ة،  ون���ص���ارى،  وش��ي��ع��ة ودروزًا 
أبناء  أعتبرهم  وملحدين.  والأدريين  بوذيين 
العراق  ب��الد  في  القاطنين  واعتبر  اإلنسانية، 

وال���ش���ام ب���ش���رًا، م��ت��س��اوي��ن م��ع��ي ف���ي ال��ح��ق��وق 
والواجبات. قد اختلف معهم في الرأي، وهذا 
من سنن الطبيعة، لكننا ال نحترب ونتقاتل، 
بل نترك أمرنا إلى "الله" الذي يقول لنا القرآن 
بما كنا فيه  ال��ذي س��وف ينبئنا  ال��م��رج��ع،  إن��ه 
بغدادي،  يا  أنَت  القرآن، وليس  نختلف. هذا 
الذي يقول لنا أيضًا إن "الله" لو أراد "لجعل 

الناس كلهم أمة واحدة".
بما  تحكم  أن  الجديد  الخليفة  أيها  أت��ري��د 
ليس في القرآن؟ أتريد أن تقنعنا بأنَك تأتمر 
ب��أم��ر ال��س��م��اء، وب��أن سيفَك أف��ض��ل م��ن سيف 
تقول  السيرة  كتب  هي  ها  الوليد؟  بن  خالد 
إن عمر بن الخطاب طلب إلى الخليفة أبي بكر 
أن يعزل خالد بن الوليد، ألنه وجد في سيفه 
رهقًا، فأجابه أبو بكر: "قد سمعت رسول الله 
ه الله لخدمة اإلسالم 

ّ
يقول لن أعزل سيفًا سل

والمسلمين"، فلما تولى عمر الخالفة من بعد 
أبي بكر، كان أول ق��رار اتخذه، عزل خالد بن 

الوليد.
ال أح��س��ب��َك إال م��ص��ّدق��ًا ه���ذه ال��ق��ص��ة ال��ت��ي 
جاءت في السيرة، وذكرها ابن هشام ودّونها 
لنا  تقول  أن  أتريد  وبعد،  بعده.  من  الطبري 
يا أبا بكر البغدادي إن سيفَك نظيف ال رهق 
به، وتعتبره  القتل  وإن��َك لن تتخلى عن  فيه، 

أفضل من سيف خالد بن الوليد؟
ال ي���ا ب����غ����دادي. ع���ل���ى رس���ل���ك، ك���م���ا ت��ق��ول 
خالد  من سيف  أفضل  ليس  ال��ع��رب، سيفك 
ب��ن ال��ول��ي��د. ال وأل���ف ال ي��ا ب���غ���دادي. ال "ورّب 

الكعبة"!
¶¶¶

ك��ان��ت ل���ي ف���ي ب��ي��ت��ن��ا ال��ق��دي��م ب��ن��دق��ي��ة من 
أغتصب  لم  وأن��ا طفل صغير.  قُتها 

ّ
طل خشب 

فتاة ولم أقتل احدًا، لم أقطع شجرة ولم أذبح 
شاة وال بعيرًا، ولم أعتد على إنسان قريب أو 
بعيد في هذا العالم. لسُت متدينًا، وال أدخل 
أبدية سرمدية  قلبي صالة  لكن في  المعابد، 
أخ��اف  تجعلني  األرض،  ه��ذه  عمر  م��ن  عمرها 
"ال���ل���ه" ال���ذي ال أع���رف���ه، وم���ا زل���ت أب��ح��ث عنه، 
ف��ي حين أن���ّك ال ت��خ��اف "رّب����ك" ال���ذي تعرفه، 
أو "ال���ل���ه" ال����ذي ت��ّدع��ي أن���ك ت��ع��رف��ه، وت��أت��م��ر 

بأوامره!
بغدادي.  يا  وبينَك  بيني  ال��ف��ارق  يبدو  هنا 
أراَك تقتل  ث��م  "ال��ل��ه"  إن��َك عرفت  أن��َت تقول 
باسمه، في حين أنا أعترف بأنني ال أزال أبحث 
الجاحد  الكافر  هو  فمن  أقتل.  وال  "ال��ل��ه"  عن 

بيننا إذًا؟!

 
ً
ال��ذي سئل مرة لم أع��د أذك��ر اس��م الحكيم 

بالله  "أؤم���ن  ف��ق��ال:  بالله،  يؤمن  ك��ان  إذا  عما 
ال����ذي خلقه  ب��ال��ل��ه  ال����ذي خ��ل��ق��ن��ي، وال أؤم����ن 
ال���ب���ش���ر". ن��ع��م أي���ه���ا ال��خ��ل��ي��ف��ة ال�����ذي س��ّم��ي��َت 
نفسَك بغداديًا وبغداد منك براء. أنَت ال تؤمن 
ب���"ال��ل��ه" ال���ذي "خ��ل��ق" ال��ن��اس، ب��ل ت��ؤم��ن بإله 
تقتل  يجعلَك  ص��ن��ع��َك،  م��ن  إل��ه  أن���َت؛  خلقَته 
حرماتهم.  وت���دوس  بيوتهم  وت��دّم��ر  ال��ن��اس، 
إل��ه المؤمنين  ال��واح��د الصمد،  أم��ا اإلل��ه اآلخ��ر، 
تعرفه،  أن  لَك  ثم هيهات  فهيهات،  األخيار، 
أو تحّسه في قلبَك وعقلَك، ألنه إله خير يمحو 
م��ا اق��ت��رف��ت��ه ي����داَك م��ن آث����ام، وي��ن��ت��ص��ر عليك 
وعلى َمن حولك، ويلفظكم جميعًا، كما تلفظ 

أنَت نواة زيتونة تأكلها.
التغطرس يا بغدادي، وأنت ضعيف،  عالَم 
ب��ش��ر ع��ّزل؟  ال تستقوي إال ع��ل��ى اآلم��ن��ي��ن م��ن 
تغزو باسم الدين، مدنهم وقراهم ودساكرهم، 

أنَت قائدنا الطاهر الظافر القاهر 
يا أبا بكر. أرسلتَك السماء لتعيد 
إلى األمة مجدها، وتطّهر األرض 

مّمن دّنسوا دينها، وعابوا حرمتها، 
وسّفهوا أحالمها. اقتل السّنة الذين 

ال يرون رأيَك، يا خليفة المؤمنين. 
اقتل الشيعة الكفرة. أضرم النار في 
مساجدهم ومراقد أئمتهم، وال تنس 

وأنَت على دروب الجهاد، أن تفعل 
ْم  بالنصارى ما تفعله بالروافض. حطِّ

كنائسهم، وأديرتهم، وصلبانهم، 
وأيقوناتهم. أحرْق أناجيلهم وأعمال 

رسلهم، وبعِثْرها في العراء
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ال ي��م��ك��ن ال��ن��ظ��ر إل����ى ظ���ه���ور ال��ج��ن��ي��ن ال��ق��زم 
الوليد، "داعش"، الذي يشبه كائنات األفالم 
السحرية، على أنه نتاج تراكم الثقافة الظالمية 
ع��ب��ر ق����رون. ال ي��ص��ّح ه���ذا ال��ن��ظ��ر، ب��ع��د ت��واف��ر 
كبسولة  مطلعها  ف��ي  ك��ث��ي��رة،  أخ���رى  أدوات 
ال��ح��ق��د ذي ال�����رؤوس ال���ع���دي���دة، م���ن طرفين 
رئ��ي��س��ي��ي��ن؛ أح��ده��م��ا ال��ب��ط��ان��ة ال��م��س��ت��ف��ي��دة 
في  المتناقضتين  بزمرتيه  البعث  ن��ظ��ام  م��ن 
المهمشون  وال��ع��راق؛ وثانيهما ه��ؤالء  س��وري��ا 
ال���م���س���ح���وق���ون ال�����ذي�����ن اس����ت����ش����ع����روا ال��غ��ب��ن 
التاريخي، ولم يجدوا أمامهم من حلول سوى 
أن يكونوا حاضنة حثاالت التاريخ والجغرافيا، 
المستقدمين من بلدان عربية، وإسالمية، بل 
وعواصم غربية، بعد تهيئة المناخات الالزمة 
الستشراء حضورهم، وتسهيل الطريق لهم، 

ألغراض عديدة.
لقد كان واضحًا الوضوح كله، أن هذا الوباء 
الداعشي، ما كان له أن يصل إلى المرحلة التي 
وصل إليها اآلن، لوال إعداد التراب المناسب 
ل���ه، ف��ي ال��ف��ض��اء ال���س���وري، ح��ي��ث أدى ه��ؤالء 
السوري،  للنظام  كبرى  التكفيريون خدمات 
عبر ض��رب المعارضة، واس��ت��ج��راره��ا، ف��ي ظل 
سقوط أغلب من كانوا قيادات الصف األول 
في واجهاتها، وتهافتهم من أجل مصالحهم 
م���ؤازرة النظام ف��ي تبني  ال��خ��اص��ة. لقد تمت 
إقليمية،  ودول  من جهات  اإلرهابيين  ه��ؤالء 
وع��رب��ي��ة، وغ��رب��ي��ة، م��ن دون أن يعلموا أن من 
يرّبي اإلرهاب إنما يرّبي قاتله، مثله في ذلك 
م��ث��ل م��ن ي���ؤوي األف��ع��ى ال��ج��ري��ح��ة، أو األف��ع��ى 
لها  فيوفر  ال��م��وت،  على  الموشكة  ال��ب��ردان��ة، 
الدفء في حضنه، ليكون أول ضحية لها، ما 
إن تتخلص من أزمتها، وتعود إليها حيويتها.
الفظائع واأله���وال  ال��م��رء، وه��و يوثق  يحار 
َم��ن ينتمي إل��ى "داع���ش"، من  التي يرتكبها 
لديهم، وال  مّمن ال قيم  ال��ش��ذاذ،  المجرمين، 
القرآني،  أخ��الق، وباتوا يتوارون خلف النص 
ع���ل���ى أن�����ه م��رج��ع��ه��م ال���رئ���ي���س، ع���ب���ر ال����ق����راءة 
التاريخ،  دورة  يوقفون  الصارمة،  االنتقائية، 
ب��ع��دم��ا قطعت م��س��ي��رت��ه��ا، ل��ي��س ف��ق��ط أكثر 
من ألف وأربعمئة سنة، وإنما ألوف السنين، 
السيف،  ح��د  إلع��م��ال  البشع  ال��وج��ه  ليظهروا 
وليجّزوا الرؤوس، يكّومونها كأنها بيادر القرع 
مقارهم  ي���س���ّورون  بحيث  األح��م��ر،  البطيخ  أو 
ومكاتبهم التي يقيمون فيها بأشالء األجساد 
والجماجم، سواء أكان ذلك بعد محاكم هزلية 
أم م��ن دون��ه��ا، وه���ذا م��ا يشكل ع���ودة ل���دورة 

التاريخ إلى أحط محطة على اإلطالق.
يؤسس هذا التنظيم اإلرهابي نفسه، وهو 
أح��د نسخ "ال��ق��اع��دة"، على دورة العنف، في 
ح��ّده��ا م��ا بعد األس��ط��وري، وم��ا بعد الخرافي. 
ليس أدل على ذلك من سلسلة األعمال التي 
ال يليق بها أي وصف من معجم ال��ق��ذارة. من 
بينها ما واجهوا به مسيحيي الموصل، خالل 
األيام الماضية، بعد قصف كنيسة المطرانية 
التي بنيت قبل أكثر من ألف وثمانمئة سنة، 
أي ق��ب��ل أك��ث��ر م��ن أرب��ع��م��ئ��ة س��ن��ة م��ن ظهور 
اإلس���الم ال���ذي تفّهمها، وت��ف��ّه��م أه��ل��ه��ا، وإن 
على طريقته الناقصة، بمن فيهم الحجاج بن 

يوسف الثقفي )660-714( نفسه.
ل��ي��س ب��ع��ي��دًا م���ن ق��ص��ف ه����ذه ال��ك��ن��ي��س��ة، 
وث��الث��ي��ن كنيسة أخ���رى ف��ي ه��ذا ال��م��ك��ان، ما 
ج���رى م��ع ك��ن��ائ��س ال��رق��ة م��ن ق��ب��ل، ح��ي��ث تم 
تحطيم أسد شيران في حديقة شيران الذي 
ج��ل��ب��ه م��ح��اف��ظ ال���رق���ة، ف���ي ث��م��ان��ي��ن��ات ال��ق��رن 
أعمال  ب��دأت  التي  الماضي، من قرية شيران 
الحفر فيها في العام 1929، وتم العثور على 
عدد من التماثيل التي تعود إلى 744-727 
قبل الميالد، وهو ما يعني بجالء إصرار هؤالء 
على نسف الذاكرة البشرية، ونسف الحضارة 
أجيال  بنائها  على  تعاقبت  ال��ت��ي  اإلنسانية 

هائلة. وهي روح عدمية، ما بعد وحشية.
فون  واضٌح أن "داعش" يستهدف َمن يصنَّ
ضمن إط���ار األق��ل��ي��ات، وه��م س��ك��ان المنطقة 
األص����ل����ي����ون. ل�����ذا ت���وج���ه���ت أن����ظ����ار م��ق��ات��ل��ي��ه 
إل���ى منطقة ك��وب��ان��ي ال��ك��ردي��ة ال��ت��ي يلقنهم 
أبناؤها ال��دروس في البطولة، ويلحقون بهم 
ال��ه��زي��م��ة ت��ل��و األخ����رى، رغ���م ت��واف��ر أسلحتهم 
من  عليها  التي حصلوا  والمتطورة  الحديثة، 
فالبرازية،  ودم��ش��ق.  ب��غ��داد،  طريق حكومتي 
من أه��ل كوباني، هم من المقاتلين األش��داء 
ال���ذي���ن ي��رف��ض��ون ت��ف��ري��غ م��ن��اط��ق��ه��م، بعدما 
أق��دم "داع���ش" على إف��راغ مناطق تل أبيض 
وت��ل حاصل وت��ل ع��رن، وه��ا ه��م توجهوا إلى 
ال��ح��س��ك��ة، ض��م��ن م��خ��ط��ط��ه��م ل���ل���وص���ول إل��ى 
قامشلو ووضع اليد على حقول نفط الرميالن، 

كما الجبسة ودير الزور. 

المضحك المبكي 
من مثل تحجيب المانيكانات

ت��ن��اق��ل��ت ش��ب��ك��ة ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ما 
وهي  ال��س��اخ��رة،  ب�"النهفات"  النشطاء  س��ّم��اه 
م���ن ال���ن���وع ال��م��ض��ح��ك ال��م��ب��ك��ي. م���ن ع���داده���ا 
األغ��رب،  "المانيكانات".  على  الحجاب  فرض 
أنها  بدعوى  البقر،  ض��روع  بتغطية  المطالبة 
ال��ن��س��اء،  ل��خ��ت��ان  التمهيد  ب��ل  ال��ف��ت��ن��ة،  تنشر 
التي  الغبية،  اإلبليسية،  األف��ك��ار  من  وغيرها 
ت��ص��در ع��ن "ع��ب��ق��ري��ات" ب��ع��ض��ه��م، وال سيما 
أنهم باتوا، وهم يسيرون تحت سطوة الحقد 
األس���ود ال��ذي يتقطر م��ن أرواح��ه��م، ورؤاه���م، 
ه����ددوا مسيحيي  أح��ك��ام��ه��م.  ف��ي  يتخبطون 
الموصل بأحد الخيارات الثالثة: الدخول في 
اإلسالم، أو دفع الجزية، أو الهجرة، مجّردين إال 

من ثيابهم التي يرتدونها. وهذه من سلسلة 
المسيحية،  الديانة  في حق  الكبرى  المظالم 
ال��ت��ي ه��ي إح���دى محطات ال��ح��ض��ارة ف��ي هذه 

المنطقة، والعالم.
ساخرة  ط��رائ��ف  ينسج  بعضهم  خيال  راح 
عن "الداعشيين"، إلى حد األسطرة والخرافة. 
كتلك الفتوى التي انتشر خبرها حيث صورة 
"داعشي" إلى جانبه نص فتوى مضمونها أن 
تناول شاب وشابة اآليس كريم معًا، يجعلها 
أخته في الرضاع، انطالقًا من فكرة أن في هذا 
النوع من المثلجات مادة الحليب. إضافة إلى 
سرقاتهم التي يقومون بها، ومنها حفرياتهم 
في مناطق اآلثار، وغزو متاحف الرقة والموصل  
وم��ع��اب��ده��م��ا. وع���رف عنهم أن��ه��م رج��م��وا ام���رأة 
ل��م��ج��رد أن ل��ه��ا ص��ف��ح��ة ع��ل��ى ال���"ف��اي��س��ب��وك"، 
أو  السرقة،  بتهمة  بعضهم  أي��دي  بل قطعوا 
اآلخ��ر  لبعضهم  وال��وس��ط��ى  السبابات  قطعوا 
ألنهم مدخنون، ما خال الجلد بسبب اإلفطار 
المرور  أو  المحالت،  في رمضان، أو عدم غلق 
في الشارع بعيد أذان الصالة، ولو كان صاحب 

المحل أو عابر الطريق غير مسلمين.
ي��أت��ي ف��رز "داع����ش" للبيوت ف��ي الموصل 
أق���س���ام���ًا، م���ن خ����الل رم�����وز وإش��������ارات م��ك��ون��ة 
م��ن ح���روف مختلفة. ح��رف ال��ن��ون على بيوت 
ال��راء  ح��رف  ن��ص��ارى.  باعتبارهم  المسيحيين، 
ع��ل��ى ب��ي��وت الشيعة ب��اع��ت��ب��اره��م راف��ض��ة. في 
الوقت الذي يتم تهديد الكرد، وهم يشكلون 
ن��س��ب��ة ك��ب��رى م���ن ع����دد س��ك��ان ث��ان��ي مدينة 
األنباء  تم بحسب  ب��غ��داد، حيث  بعد  عراقية، 
بمغادرة  ال��ص��وت  بمكبرات  إن��ذاره��م  ال����واردة 

المدينة.
ي��روي أح��د الهاربين م��ن ب��راث��ن "داع���ش"، 
أن االلتحاء والتزيي بمظهر "المجاهد" الورع، 
هناك  ب��ل  التنظيم،  وس���ط  معتمدين  ليسا 
أمراء يتملصون من الصلوات الخمس، وثمة 
يتعاطى  أو  ال��خ��م��رة،  بينهم  م��ن  م��ن يحتسي 
الكيف، ناهيك بحياة الدعارة المفتوحة التي 
ال����راوي  م��ن��ه��م. وي��ت��ح��دث  يعيشها ك��ث��ي��رون 
إذ  م��ا بينهم،  ف��ي  ال��م��رأة  ع��ن مشاعية  نفسه 
يتهافت أعداد منهم على الواحدة التي تقع 
في شباكهم، فينالون منها الوطر بحيوانية، 
ن��اه��ي��ك ب��اس��ت��ف��ح��ال ال���ل���واط ف���ي ص��ف��وف��ه��م. 
وه���ن���اك م���ن ي��ت��م اع��ت��ق��ال��ه، أو ح��ت��ى إع��دام��ه 
أم��ره،  في  ُيشّك  عندما  بهم،  الملتحقين  من 
يطلبون  أن��ه��م  ك��م��ا  ض���ده.  نميمة  نتيجة  أو 
م��م��ن ي��ل��ت��ح��ق��ون ب��ه��م م���ن أب���ن���اء ك���ل منطقة 
ي��ص��ل��ون إل��ي��ه��ا، أن ي���رف���دوه���م ب��ال��م��ع��ل��وم��ات 
ع����ن ال��ش��خ��ص��ي��ات ال�����ب�����ارزة ال���م���ن���اوئ���ة ل��ه��م، 
باإلضافة إلى تكليف بعضهم تدبير زواجات 
إغ��راء  طائلة  تحت  أو  ال��م��ال،  لقاء  المناكحة، 
بل  االختيار.  عليها  يقع  من  ذوي  تهديد  أو 
إن أغ��ل��ب زيجاتهم ت��أت��ي م��ن األوس����اط التي 
النظام، ويتم  كانت تتعامل في ما سبق مع 
توجيه اتهامات إليهم، ال تحل من دون فرض 
ال��زواج على أولياء الضحية. وهناك  مثل هذا 
مئات المترمالت اللواتي وقعن فريسة هؤالء 

الجالوزة المرضى جنسيًا.
مما يقدمه هذا الالئذ بالفرار في شهادته 
ر بهم، باسم اإلس��الم، وإن  ��رِّ

ُ
أن هناك جهلة غ

هؤالء يلوذون بالفرار، متى أوتيت لهم الفرصة 
المناسبة. بيد أنه يتم تهديد أهليهم، بعيد 
أعمالهم  تصور  التي  الفيديو  أشرطة  ع��رض 
اإلرهابية في حق األب��ري��اء. بل ينفذون حكم 
اإلع����دام، أم��ام أعين جميعهم، حتى ف��ي حق 
 ال��ت��روي��ع في 

ّ
 ال��ط��ري��ق، س��ه��وًا، لبث

ّ
م��ن يضل

النفوس، وضمان منع هرب أحد من بينهم، 
للحؤول دون إفشاء أسرارهم. أغرب ما في هذه 
الشهادة أن راويها يؤكد أن خمسة وتسعين 
"داع���ش" مهووسون جنسيًا،  المئة، من  في 

وغير أسوياء.
إن رص���د ان��ت��ه��اك��ات "داع�����ش"، وج��رائ��م��ه، 
إلى  يحتاج حقًا  وتناقضاته،  آرائ���ه،  وش���ذوذ 
ليتناولوا  وال��دارس��ي��ن،  الباحثين  م��ن  جيش 
العالم،  أعين  أم��ام  التنظيم،  أف��راد  ما يرتكبه 
وع��ب��ر اإلع����الم ال��م��ف��ت��وح، ب��ع��د أن ل��ج��أوا إل��ي��ه، 
ي���س���ت���خ���دم���ون���ه، الس���ت���ك���م���ال رس���ال���ت���ه���م ف��ي 
الترويع واإلره��اب. وال عجب أن ينصرف كبار 
المفكرين في العالم الستقراء طفرة "داعش" 
التي ظهرت على مسرح الشرق األوس��ط، بل 
ال��ع��ال��م، ع��ب��ر زم���ن ق��ص��ي��ر، إذ ال يستطيع أي 
جيش عرمرم في الكرة األرضية أن يؤدي مثل 
هذه المهمات. هذا يدل على أن هناك تواطؤًا 
ال��م��ن��ط��ق��ة، ال سيما  فعليًا م��ع "داع�����ش" ف��ي 
هؤالء الذين أرادوا استخدامهم، بشكل عابر، 
م��ن دون أن ي��درك��وا حقيقة أن م��ن يحتضن 
يكون  تكتيكي،  بشكل  يرّبيه،  أو  اإلره���اب، 
اإلره����اب، بشكل  ال��ت��ي يمحقها  الضحية  ه��و 

استراتيجي. 
ال أح���د غ��ي��ر م��ط��ل��وب ع��ن��د "داع������ش"، مما 
ي���ف���رض ع��ل��ى م���ن اس��ت��ب��ع��ث ه����ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
واختلقه، ورعاه، من الدول الكبرى، أن يعيد 
النظر في ما أقدم عليه. مهمة استئصال خاليا 
"الداعشيين" المفعلة، والنائمة، وتحجيمها، 
ي��ج��ب أن ت��ك��ون ع��ل��ى س��ل��م أول���وي���ات ال���دول 
والمنطقة،  بوصول سوريا،  المتهمة  الكبرى 
إل���ى ه���ذا ال����درك م��ن ال��ت��ه��ال��ك، وال س��ي��م��ا أن 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ح��اض��ن��ة ل��ه��ؤالء م���وج���ودة ح��ت��ى في 
الغرب نفسه. ال منجاة ألح��د، من دون  عمق 
ال��ذي  ال��م��ح��دق،  خطرهم  لمواجهة  التكاتف 
خرج عن حدود جهاز االختبار األممي، بعدما 
إلى  ل��ه  المشّكلة  الكيميائية  ال��م��واد  تحولت 

كائنات تكاد تحرق العالم. كل العالم!

معجم حياة "داعش" الداخلية
ابرهيم اليوسف

قراءة

أنَت ضعيٌف وجاهل با بغدادي، والناس الذين 
غّررَت بهم سيكتشفون عاجاًل أم آجاًل أغراضَك 

المشبوهة. أنَت جاهٌل للقرآن، وتقرأ الحديث بعين 
واحدة، وأتحّداَك أن تستخرج من "الكتاب" آية 

واحدة، آية واحدة با بغدادي، تبّرر لَك الجرائم التي 
اقترفْتها يداَك في العراق والشام. إذا قلت لي 

إنَك تجد تبريرًا لما تفعل في الحديث ومن السيرة، 
فسأقول لك إني ال أعتّد بالسيرة التي كتبت 

بأخرة، وال آخذ منها إال ما يتوافق مع القرآن

تسرق أموالهم وحليهم وأحالمهم وذاكرتهم، 
وت��ط��رده��م م��ن ب��ي��وت��ه��م، ل��ت��رف��ع عليها راي���ات 
أم����ج����ادَك. أه����ذا ه���و اإلس�����الم ال����ذي ت���ري���د أن 
تذيعه في ال��ن��اس؟! أّي إس��الم ه��ذا، ال��ذي به 
تقتل األب��ري��اء م��ن ال��رج��ال وال��ن��س��اء واألط��ف��ال 

والعجزة؟
 وج��اه��ل ب��ا ب��غ��دادي، وال��ن��اس 

ٌ
أن���َت ضعيف

الذين غررَت بهم سيكتشفون عاجاًل أم آجاًل 
 للقرآن، وتقرأ 

ٌ
أغراضَك المشبوهة. أنَت جاهل

أن تستخرج  بعين واحدة، وأتحّداك  الحديث 
م����ن "ال����ك����ت����اب" آي�����ة واح��������دة، آي�����ة واح�������دة ب��ا 
بغدادي، تبّرر لَك الجرائم التي اقترفْتها يداَك 
في العراق والشام. إذا قلت لي إنَك تجد تبريرًا 
لما تفعل في الحديث ومن السيرة، فسأقول 

لك إني ال أعتّد بالسيرة التي كتبت بأخرة، وال 
آخذ منها إال ما يتوافق مع القرآن.

إن��َك لسَت راض��ي��ًا ع��ن األنظمة  ل��ي  إذا قلَت 
ال��ع��رب��ي��ة ألن��ه��ا ف��اس��دة، ف��ك��ل ع��رب��ي ح��ّر يقف 
يا  م��ا تفعله  إل��ى جانبَك وي��ؤي��د ك��الم��َك، لكن 
التي  األنظمة  هذه  في خدمة  يصّب  بغدادي 
أنَك تعمل للقضاء عليها، بل تجعل  "تّدعي" 
ما  عليها متى سقطت، ألن  يترحمون  الناس 
تقدمه صورة للدين ال شيء فيها من اإليمان، 
العاقل،  والمسلم  المؤمن  يرتضيها  ال  ص��ورة 

وينفر منها من ليس مسلمًا.
الذي  العربي  النظام  إن  لنا  أن تقول  أتريد 
ت���ّدع���ي م��ح��ارب��ت��ه ل��ي��س م���رت���اح���ًا ل����وج����ودك؟! 
وكل  العسل"،  مثل  قلبه  "على  إن��َك  قني  صدِّ
قطرة دم تقطر من حرابَك تصّب في خدمته، 
والكثيرون  لمصلحته،  بها  ت��ق��وم  غ��زوة  وك��ل 
ب�����دأوا ي��ش��ّك��ون ف���ي ن���ّي���ات���َك، وي���ق���ول���ون إن��ك 
ع��ن هذه  ي��ق��ال  مثلما  األن��ظ��م��ة،  ه��ذه  صنيعة 

األنظمة إنها من صنع االستعمار! 
����ّم ف���أن���َت ض��ع��ي��ف ي��ف��ت��ك ب��ض��ع��ف��اء، 

َ
وم����ن ث

وب���س���الح ل��ي��س م���ن ص��ن��ع��َك؛ س��الح 
صّدرته لَك "دول قوية" ال 

لكنها  نظامها،  يعجبَك 
ت��م��ل��ك م��ن��ه أض��ع��اف ما 
هو  م��ا  وتملك  تملك، 
أش����ّد م��ن��ه وأم��ض��ى، 
وف������ي م����ق����دوره����ا إن 

ه����ي اس���ت���خ���دم���ت���ه، أن 
ت��ق��ض��ي ع��ل��ي��َك وع��ل��ى من 

حولَك في لحظات.
ل���و أن ه����ذه ال�����دول ع����ادت إل��ى 

��ت 
ّ
ج��اه��ل��ي��ت��ه��ا ك��م��ا أن����َت ت��ف��ع��ل، وت��خ��ل

ع����ن أن��ظ��م��ت��ه��ا ال���دي���م���وق���راط���ي���ة، وظ��ه��ر 
عقلَك،  مثل  عقلهم  م��ث��ل��َك،  مستبّدون  فيها 
مزاجَك،  مثل  ومزاجهم  روح��َك،  مثل  وروح��ه��م 
سوف  ت��راه��ا  م��ا  شيطانَك،  مثل  وشياطينهم 
ت��ف��ع��ل ب����َك، ل���و ت��ع��ص��ب��ت ه����ذه ال�����دول دي��ن��ي��ًا 
الناس؟  على  دينيًا  أن��َت  تتعصب  كما  عليَك 
وتدمير  ت��دم��ي��رَك،  على  قدرتها  ف��ي  أتشّكك 
َم�����ن م���ع���َك ف����ي ل���ح���ظ���ات، وت��ج��ع��ل��ك��م ج��م��ي��ع��ًا 

كعصف مأكول؟!
ت���ص���ب���ح  ل������م  روس������ي������ا  أن  "رّب��������������ك"  إح�����م�����د 
"أرث��وذك��س��ي��ة ه���دام���ة" وال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة 
"كاثوليكية  وفرنسا  ه��دام��ة"  "بروتستانتية 
ه�����دام�����ة"! ه����ب ه�����ذه ال�������دول ص������ارت م��ث��ل��َك، 
"دينية هدامة" هل ستواجهها بهذا الرشاش 
ال���ذي ب��ي��ن ي��دي��َك، ال���ذي ه��و أص���اًل ل��ي��س من 
من  اختلسَته  الذي  الصاروخ  بهذا  أو  صنعَك، 
ر إليَك لتنفذ مؤامرة مرسومة  المخازن، أو ُصدِّ
وضعها أشرار مثلَك، لكنهم أدهى منَك بما ال 

يقاس. إن بالدك كلها لم تستطع 
اليهودية  "م��ن  تنجو  أن  اآلن  حتى 

روسيا  أصبحت  إذا  فكيف  ال��ه��دام��ة"، 
دينية هدامة، وأميركا دينية هدامة؟!

إلى  بغدادي،  يا  اآلن  من  أطمئنَك  لكْن، 
لن تتعصب  الجبارة"  القوية  "ال��دول  أن هذه 
يدينون  على من ال  أن��َت  عليَك كما تتعصب 
ف��ي مصلحة  ه��و  ي��داَك  م��ا تفعله  بدينَك، ألن 
أنَك  أو  أظّنَك تعرفه،  وه��ذا ش��يء ال  جيوبها، 
ت��ع��رف��ه، لكنَك ال ت��ب��وح ب��ه ل��م��ري��دي��َك حتى ال 
أن��َت ملحد من  ال��راع��ي.  م��ن ي��دك عصا  تفلت 
ب��غ��دادي،  ي��ا  للدماء  ت��دري، متعطش  أن  غير 
كافر تسعى "لتشتري بآيات الله ثمنًا قلياًل"!

م���ه���م���ا ي����ك����ن، س���أف���ص���ح ل����ك ع����ن ال��س��ب��ب 
القوية  "ال��دول  تلك  من  بمأمن  يجعلَك  ال��ذي 
النظام في  إن��ه  ترتدع.  أن  أم��ل  على  الجبارة" 
ت��ل��ك ال����دول، ال��ن��ظ��ام ال��دي��م��وق��راط��ي ال���ذي ال 
يعجبَك، لكنه يحول دون ظهور قادة مجانين 
بيدهم مقاليد السلطة كلها، لذلك أنصح لك 
عليه،  لتحافظ  الجهد،  وس��ع��َك  م��ا  تسعى  أن 
ه نظام  وتسعى لنشر ثقافته في بالدَك. سمِّ
ال��ش��ورى إن أح��ب��ب��َت. خ��ذ أس��اس��ه م��ن ال��ق��رآن 
االسم  عليه   

ْ
واطلق أحببَت،  إن  الحديث  ومن 

الذي تريد. 
المهم أن تفهم روحه، ألنه النظام الوحيد 
ال��دول، ويحمي  الذي يحميَك من أظفار تلك 
ب������الدَك م���ن ث��ق��اف��ة ال��ف��ك��ر ال����واح����د وال��زع��ي��م 
إلينا في  الواحد، ومن قادة مستبّدين يأتون 
غفلة من الزمن، فيحتكرون السلطة، ويجّرون 

بالدهم وشعوبهم  إلى المجهول!
ه��ذه  ح��ارب��ت��ن��ي  إذا  يحميني  "ال��ل��ه  ت��ق��ل  ال 
الدول القوية وانقّضت عليَّ انقضاض األسد 
المطلب )جد  أنَت لست عبد  الفريسة".  على 
الرسول( حتى يرسل "الله" إليك طيرًا أبابيل 
لتحميك، و"الله" ال يعمل عندَك لتطلب منه 
م��ا ت��ش��اء )ال ت��ج��ّرب ال���رب إل���ه���ك(، و"ال���ل���ه" ال 
يحمي المتدّين األرعن، وال "ضعيف اإليمان"، 
ب��غ��دادي، مسكون  ي��ا  وأن���َت ضعيف اإلي��م��ان 
ب��ش��ي��اط��ي��ن ال��غ��رائ��ز وال����ن����زوات، غ��رائ��ز الحقد 
ب��الدن��ا أشد  ال��ت��ي تعانيها  ال��ك��راه��ي��ة  ون���زوات 
ومحرومة  أسيرة،  ضعيفة  وتجعلها  المعاناة، 

من نور الحياة.
قني يا بغدادي إذا قلُت لَك إن األنظمة  صدِّ
ال��ت��ي ف��ي ه���ذه "ال����دول ال��ق��وي��ة ال��ج��ب��ارة" هي 
من  ت��زال تحميَك  وال  اآلن،  التي حمتَك حتى 
أظفارها الحادة. فال تقم بعمل ُيظهر أظفارها 
بحجة ال��دف��اع ع��ن اإلس���الم. ال��ق��رآن ي��ق��ول "ال 
تمش في األرض مرحًا، إنك لن تخرق األرض 
ول��ن تبلغ ال��ج��ب��ال ط���وال"، أي م��ا م��ع��ن��اه ح��اذر 
الشاعر  أن تكون مختااًل مزهوًا، واعمل بقول 
ال��ق��ائ��ل "ج��ان��ب ال��س��ل��ط��ان واح����ذر ب��ط��ش��ه/ ال 

تعاند من إذا قال فعل".
��ْم ك��ي��ف ينتصر 

ّ
إق����رأ س��ي��رة غ���ان���دي، وت��ع��ل

الالعنف على العنف. عْد إلى "كليلة ودمنة" 
واق����رأ ف��ي��ه ق���ول اب���ن ال��م��ق��ف��ع "ال���ري���ح العاتية 
تكسر القوي من الشجر، لكنها ال تقدر على 
ص��غ��ار ال��ح��ش��ي��ش"! ك��ن ك��ص��غ��ار ال��ح��ش��ي��ش، 

ال��ذي هو في  "الله"  يرحمَك  حتى 
وال  الراحمين"،  "أرح��م  القرآن 

تكن "فظًا غليظ القلب"، وإال انفّض الناس 
من حولَك.

ال ت��ع��ان��ْد وت���ذه���ب ف���ي غ��ّي��ك ك���ل م��ذه��ب. 
��د ش��ي��ئ��ًا ل���م ي���وج���د، وت��ص��ط��ن��ع ح��دث��ًا 

ّ
وال ت��ق��ل

ل��م ي��ح��دث، ف��اإلس��الم ل��م ينتشر وي��ُس��د بحّد 
بعض  دّون  وكما  الكتب،  تقول  كما  السيف 
وما  ال��ن��اس،  م��ن  الكثيرون  وت��وّه��م  المؤرخين 
تب عن الغزوات والفتوحات ُوضع للتسلية، 

ُ
ك

وم���ع���ظ���م���ه ب����اط����ل. اإلس�������الم "ال����ح����ق" ان��ت��ش��ر 
والقلوب  اإلي��م��ان  وح���رارة  وال��ه��ج��رة،  بالسعي 
المفعمة خ��ي��رًا. ال أق��ول��ه��ا ألدف���ع ع��ن اإلس��الم 
ب��ط��ري��ق��ة ال��غ��الة وال��م��ت��ن��ط��ع��ي��ن وال��م��ت��ح��زب��ي��ن، 
ن��وع، بل  أّي  األم��ر حمّية من  وال تأخذني في 
أقولها ألنها حقيقة تاريخية أقّرها مصنفون. 
ه���ذه ال��م��س��أل��ة م��وض��وع ال م��ج��ال ل��ب��ح��ث��ه اآلن 
ع��ل��ى ك��ل ح���ال، وال أظ���ّن ص���درَك يتسع لها. 
ه��ي "ق��ص��ة أخ����رى" ك��م��ا ي��ق��ول ال��غ��رب��ي��ون في 

أحاديثهم. 

¶¶¶

ق��د ه��ال��ن��ي وأذه��ل��ن��ي م��ا رأي����ُت م��ن��َك، حين 
����َك ل���ل���م���رة األول������ى ع���ل���ى ال���ش���اش���ة ي��ا 

ُ
ش����اه����دت

المنبر،  على  وأنَت  تخطب  بغدادي. سمعتَك 
وَمن حولَك صامت ساكن مستكين. أجدَت، 
الناس  ول��م تلحن. ظ��ّن  ك��الم��َك سليمًا  وك��ان 
أن���َك ارت��ج��ل��َت خ��ط��اب��َك، أم���ا أن���ا ف��م��ا أظ��ّن��َك إال 

تدّربَت عليه قبل أن تذيعه في الناس!
عرفُت ذلك من طريقة إلقائك. كنَت تدري 
ة، أن ال���ش���اش���ة س��ت��ن��ق��ل ك��الم��َك  م���ن ال�����ب�����داء
إل����ى ال���ش���ي���وع، ف���رف���ع���َت ال���م���رف���وع، ون��ص��ب��َت 
ال���م���ن���ص���وب، وك����س����رَت م���ا ي��ج��ب أن ُي��ك��َس��ر، 
وكنَت في ذلك مجيدًا حقًا. أما السكون، فلم 
 في كالمك، واكتفيَت بسكون 

ّ
يكن لها محل

الناس من حولَك!
أخالَك تحّب السكون هذه، أليس كذلك؟ 
ال����س����ك����ون ع�����ن�����دَك ن������اس ت���س���ك���ت وت���س���م���ع 
العربية  منا 

ّ
عل ال���ذي  منا 

ّ
معل أم��ا  وتستكين، 

ف��ك��ان ي��ن��ه��ان��ا ع��ن��ه��ا، وي���ق���ول ل��ن��ا إن��ه��ا ع��ّك��از 
والكسر،  والفتح  الضّم  على  ويحّضنا  العاجز، 

لتصبح لغتنا سليمة ال تشوبها شائبة.
اآلن، وقد مر وقت طويل، صرت أفهم عالقة 
"اإلع�����راب" ب��ي��ن ه��ذه ال��س��ك��ون، وس��ك��ون 
ال���رع���ي���ة ي����ا ب�����غ�����دادي. أم���ا 

والكسر،  والفتح  الضّم  من  األخ��رى،  الحركات 
ف��ت��ري��ده��ا أس��ل��ح��ة خ���اص���ة، ت��ض��ّم ب��ه��ا وتفتح 
وت��ك��س��ر، وف���ي ظ��ّن��َك أن ال��س��م��اء ه��ّي��أت��ه��ا ل��َك 
لترفع بها راية اإلسالم وتنصره على أعدائه، 
ه عليه. "والله أعلم بالسرائر"! أو تنصر أعداء

االخ��ت��الف،   
ّ

ك��ل ع��ن��ك  مختلفًا  منا 
ّ
معل ك��ان 

خلوقًا مؤدبًا، نحياًل، فيه شبه من بدر شاكر 
وكان  أتباعًا،  ال  أح��رارًا،  يريدنا  كان  السياب. 
منا الفتح والضّم الكسر، ال لنضّم ما ليس 

ّ
يعل

لنا، ونفتح أرضًا ليست أرضنا، ونكسر أبواب 
ونتهذب،  لنتأدب  بل  منازلنا،  ليست  منازل 
ولنفهم الكتاب كما يجب أن يفهم، ونناجي 

 الكالم وأعذبه.
ّ

"الله" بأرق
النوافذ لنطل منها على  منا كيف نفتح 

ّ
عل

ق مع النسور في اإلعالي، لنكتب 
ّ
العالم، ونحل

البعيدة عن  الحميمة  والقصائد  النضر،  النثر 
ال��ت��ك��ل��ف، ون����دّون ف��ي ق��ل��وب��ن��ا، رس��ائ��ل الحب 

والعشق والوجد والحنين. 
بئس هذا الزمن الذي صرَت فيه خليفة على 
ورحمة  بغدادي،  يا  أنهم مسلمون  تّدعي  َمن 
مينا، 

ّ
م��ن "ال��ل��ه" واس��ع��ة، ع��ل��ى َم��ن ك��ان��وا معل

وعلى زمانهم ذاك، األخضر والجميل. 

اللوحات 
لمنصور الهبر.

أما اليهود، أبناء عّمنا إسحق، 
من جّدنا إبرهيم وزوجته ساراي، 

فدعهم وشأنهم، ألن ال حيلة 
لَك ولنا عليهم! اصفْح لهم 

عدوانهم، واغفْر لهم خطاياهم 
في غزة وغير غزة، فهم أخوٌة 

لنا في الدين، موّحدون مثلنا، ال 
يعتقدون بالتثليث، وال يؤمنون 

بمسيح مصلوب، ويختنون 
أبناءهم كما نختن نحن أبناءنا، 

وهم مثلنا ال يأكلون لحم الخنزير، 
ويدعون إلى دولة يهودية، كما 

ندعو نحن إلى دولة إسالمية! 

عالَم التغطرس يا بغدادي، 
وأنت ضعيف، ال تستقوي إال 

على اآلمنين من بشر عّزل؟ تغزو 
باسم الدين، مدنهم وقراهم 
ودساكرهم، تسرق أموالهم 

وحليهم وأحالمهم وذاكرتهم، 
وتطردهم من بيوتهم، لترفع 

عليها رايات أمجادَك. أهذا هو 
اإلسالم الذي تريد أن تذيعه في 
الناس؟! أّي إسالم هذا، الذي به 
تقتل األبرياء من الرجال والنساء 

واألطفال والعجزة؟
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هزيمة املثقفين العرب

منذ أن عرفنا مصطلح "المثقف العضوّي" الذي ابتدعه غرامشي ونحن نتطّلع إلى دور 
استثنائّي )محلوم به( للمثقف في العالم العربّي، وهو ما يثير قلقنا الثقافّي 

والمعرفّي واإلنسانّي على نحو واضح في إمكان تعريف "المثقف العربّي" 
وتكوين صورته وبناء نموذجه. وإذا كانت المجتمعات العربية مطلَع القرن 

الماضي ورّبما حتى منتصفه قد عاشت عصر التنوير العربّي والنهضة العربية 
على يد مجموعة من المثقفين العرب الكبار، فإّن خيبًة كبيرة خّيمْت علينا 
وألقت بظاللها على مستقبلنا بعد أن أخفق المثقفون العرب في تطوير 
منجزات الحقبة التنويرية، وتراجَع دورهم، وقّلْت حظوظ الدور الثقافّي في 
رقّي مجتمعاتنا وانتقالها إلى الطور المدنّي، وصارت الثقافة في أسفل 
سّلم األولويات وانحسرْت قيمتها في المجتمع بإزاء صعود نجم حديثي 

النعمة ومراهقي الثورجية والعسكرجية والقومجية واإلسالمجية وحثالة 
البشر العاطلين عن الثقافة. 

محّمد صابر عبيد

المثقف  ووق��ع  الطبيعية  المقاييس  انقلبت 
ال��ح��ق��ي��ق��ّي ف��ي ف���ّخ ال��غ��رب��ة واالغ���ت���راب وال��ع��زل��ة 
والطرد والتهميش والحصار والكآبة. فمن هو 
هذا المثقف العربّي إْن وجد؟ ما قيمته بإزاء ما 
يحصل في مجتمعاته العربية اليوم من انتهاك 
صارخ لحقوق اإلنسان واستهانة غير مسبوقة 
هي  ما  ومصائرهم؟  وأجسادهم  البشر  ب��أرواح 
وظ��ي��ف��ت��ه ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ح��ض��اري��ة واإلن��س��ان��ي��ة 
في  وبراعته  وجرأته  قّوته  مدى  ما  الجوهرية؟ 
يستدعي  حين  القوى  موازين  وقلب  ل 

ّ
التدخ

األم����ر ذل����ك؟ م��ا م���دى إي��م��ان��ه ب��ال��ش��ع��وب ال��ت��ي 
تبحث عن حقوقها الضائعة المستلبة ومدى ما 
ه من كفاح ونضال وتضحية من أجل 

ّ
تستحق

المقهور  باإلنسان  إيمانه  مدى  وما  إنصافها؟ 
المهّمش المطارد المهان وهو يتعّرض ألبشع 
أنواع القتل والتشريد والتهجير واالستباحة؟ 
ال��دول��ة المدنية  إن��ش��اء  وم��ا ه��و دوره ف��ي حلم 
وتشييد ثقافة الحرية والديموقراطية والعدل 
 تتناسل 

ٌ
وال��ت��س��ام��ح وال��م��س��اواة؟ ث��ّم��ة أس��ئ��ل��ة

 في هذا السياق يستحيل لجمها ووقف 
ً
أسئلة

قها على مشهد الكتابة ومسرحها.
ّ
تدف

في أنواع المثقفين
ممكن  ن��م��وذج  أس���وأ  ه��و  السلطة"  "مثقف 
 
ً
ل��ل��م��ث��ق��ف، وه���و ش��اه��د ال�����زور األك���ث���ر خ��ط��ورة

ًا ع���ل���ى م����ا ي����ج����ري. ف���ال���ث���ق���اف���ة ل��ي��س��ت  وس�������وء
والفنون،  العلوم  أمكن من معرفة  ما   

َ
تحصيل

 
َ
أو كما يعّرف في الثقافة التقليدية "أن يأخذ
 علم بطرف"، بل المثقف هو من يحّول 

ّ
من كل

معرفته إلى سلوك؛ سلوك منتج، فاعل، وقادر 
ع��ل��ى إح����داث ال��ت��غ��ي��ي��ر ال��م��ط��ل��وب ف���ي ال��وق��ت 
المطلوب على طريق الحرية والكرامة والعدل 
إلى  بحاجة  هنا  نحن  رّبما  والتحّضر.  والمدنية 
ما يمكن أن نصطلح عليه ب�"مثقف الشعب"، 
في  ثقافته  ويستثمر  معاناته  يتحّسس  وهو 
ص 

ّ
مخل حضارّي  عالج  وابتداع  لها 

ّ
تمث سبيل 

ل��ه��ا ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال��م��ن��ط��ق ال���ن���ظ���رّي واإلج�����راء 
الميدانّي؛ مثقف الشعب الذي في وسعه أن 
ليؤسس  ورح��اب��ة  وثقة  وحيوية  بعمق  يفّكر 
الحرية  مجتمع  ل��ب��ن��اء  الكلية  ال��ن��ظ��ري��ة  رؤي��َت��ه 
وال��دي��م��وق��راط��ي��ة، ه���ذه ال���رؤي���ة ال��ت��ي ي��رت��ب��ط 
قابلة  إج��رائ��ي��ة  ب��م��س��ارات  ال��ن��ظ��رّي  تصميمها 
، في وسعها إحداث التغيير 

ّ
للتطبيق والتحق

الرؤية  توطين  على  القادر  الفّعال،  القياسّي 
ليس  ال��واق��ع،  أرض  ف��ي  وت��ج��ذي��ره��ا  الثقافية 
ع��ل��ى أس���اس رّد ال��ف��ع��ل اإلن��س��ان��ّي ع��ل��ى حالة 
انتهاك حقوقّي ما، بل على أساس منهج عام 
 
ُ
والرؤية  

ُ
والمثقف  

ُ
الثقافة تتصّدر  الحياة  في 

 الهرم فيه.
َ
، نظرًا وإجراًء، قّمة

ُ
الثقافية

ر اشتغاله 
ّ
ثّمة "مثقف الذات" وهو مْن يسخ

ف���ي ح��ق��ل اإلن���ت���اج ال��ث��ق��اف��ّي ب��ط��ري��ق��ة أن��ان��ي��ة 
أعلى حاالت تذّوتها  الفردية في  تخدم ذاته 
ف��ق��ط، ح��ت��ى وإْن ت��ب��ّدى ص��وت ه��ذا المثقف 
عن  تعبيره  مستوياته  من  معّين  مستوى  في 
 ب���اآلخ���ر. وث��ّم��ة "مثقف 

ٌ
���ه م��ش��غ��ول

ّ
ذات���ه وك���أن

المصلحة" المهموم على نحو جشع باستخدام 
ط 

ّ
ومخط معّينة  مصالح  لبلوغ  جسرًا  الثقافة 

ل��ه��ا مهما ك��ان��ت ال��خ��س��ائ��ر ال��ت��ي ي��ت��ع��ّرض لها 
ي��ح��ّول  ال���ذي  ال��ل��ع��ب"  ث��ّم��ة "م��ث��ق��ف  المجتمع. 
ال��ث��ق��اف��ة إل���ى ل��ع��ب��ة ب��ل��ي��اردو م���ن أج���ل تسلية 
���رض���ي ن���زق���ه ال���ث���ق���اف���ّي وت��س��ت��ج��ي��ب 

ُ
ف��ك��ري��ة ت

ل��ن��زع��ت��ه ال��ن��ظ��ري��ة ال���م���غ���رورة ال��م��ري��ض��ة. ث��ّم��ة 
توغلنا  م��ا  إذا  اكتشافها  يمكن  أخ��رى   

ٌ
أن��م��اط

عميقًا في تحليل النفسية الثقافية وتفكيك 
��ُد 

َ
ال��ذه��ن��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��ّرك ف��ي��ه��ا ُع��ق

المثقف في مجتمعاتنا المنهارة.
الذي  المثقف  فهو  المدّجن"  "المثقف  أّم��ا 
وهو  ب��اط��ل،  ها 

ّ
كأن  

ّ
ال��ح��ق كلمة  بقول  يكتفي 

أسوأ أنواع المثقفين وأخطرهم على مستقبل 
ال����ع����رب ال����ذي����ن ال م��س��ت��ق��ب��ل ل����ه����م، ب��ع��ك��س 
كلمة  يقول  ك��ي  المَعد  المتكامل"  "المثقف 
 ويدافع عنها حتى الرمق األخير، المثقف 

ّ
الحق

بأّن السلطة  ٌن 
ّ
الذي يجابه السلطة وهو متيق

ت��ه��اُب��ُه وت��ح��س��ب ل��ه أل���ف ح��س��اب ح��ي��ن ينجح 
التكاملية  ثقافته  مقتربات   

ّ
كل تأسيس  في 

 ظ��اه��رة، 
ٌ
 خ��ف��ّي��ة وق�����ّوة

ٌ
ب��ح��ي��ث ت��ك��ون ل��ه��ا ق����ّوة

 
ٌ
 أفقية وق��ّوة

ٌ
 س��ان��دة، ق��ّوة

ٌ
 متقّدمة وق��ّوة

ٌ
ق��ّوة

ال��راص��دة،  الصحافية  ال��م��ق��ال��ة   
ُ
ق����ّوة ع��م��ودي��ة، 

 اللوحة المشحونة 
ُ
 القصيدة الناقدة، قّوة

ُ
قّوة

اللون والرؤية والفضاء واإليحاء واألثر،  بطاقة 
والثقافة  المثقف  ب��دور  المؤمن  الجمهور   

ُ
ق��ّوة

 ،
ٌ

ع��ل��ى ن��ح��و ي��م��ك��ن أن ت��س��ق��ط دون����ه ع����روش
وت���ت���ف���ك���ك ق����ص����وٌر ش�����وام�����خ، وت���ن���ف���رط ع���رى 
ح��ك��وم��ات وأن��ظ��م��ة وب��رل��م��ان��ات، وي��ع��ل��و ص��وت 

الشعب الذي ال يعلو صوٌت عليه.

عن معروف الرصافي 
والملك فيصل االول

ك����رن����ا ق���ص���ة ال���ش���اع���ر م���ع���روف 
ّ
رّب����م����ا ل����و ت����ذ

الرصافي مع الملك فيصل األول قبل ما يقرب 
من ثمانية عقود تقريبًا، ألدركنا قيمة األديب 
وال��م��ث��ق��ف وق���درت���ه ع��ل��ى إرغ�����ام ال��س��ل��ط��ة كي 
وتصغي  لتطلعاته  وتستجيب  إرادت��ه  تحترم 
عميقًا إلى ما يقول. سأعتمد هنا رواية الشاعر 
محمد مهدي الجواهري في كتابه السيرذاتي 
"ذكرياتي"، إذ ثّمة أكثر من رواية وصلتنا عن 
هذه القصة، وهي أّن الرصافي ألقى في لبنان 
ملك  األول  فيصل  الملك  فيها  هجا  قصيدة 
ال��ع��راق، وب��ع��ده��ا ب��أي��ام ع��اد إل��ى ال��ع��راق، وربما 
وأزعجه  الملك  أث��ار  ال��ذي  الشعرّي  البيُت  كان 

هو:
ل�ن�ا م�ل�ٌك ولي��َس ل�ه م��ن أم�ره        
ُه يعّدُد أيامًا ويقبُض راتبا

ّ
غيَر أن

وح��ي��ث ك��ان ال��ج��واه��ري ال��ش��اّب م��ن حاشية 
البالط الملكّي فقد طلبه الملك فيصل وعرض 
ع��ل��ي��ه أن ي��س��ت��ض��ي��ف ال��ش��اع��ر ال���رص���اف���ّي في 
هو  )الملك  معه  يتصالَح  لكي  الملكي  القصر 
مْن طلب الصلَح وليس الشاعر(. فعاًل نجحْت 
مساعي الجواهري وزار الرصافي الملك وعاتبه 
المنجزات  ل��ه  ي��ع��ّدد  وب��دأ  هجائه،  على  الملك 
 لموقع 

ٌ
ه أهل

ّ
التي قّدمها للشعب، ليقنعه بأن

ال��رات��ب  ي��ع��ّدد األي���ام ويقبض  ��ه ال 
ّ
الملك وب��أن

فقط. من ثّم جرت األمور على نحو ُمرٍض بين 
"الغريمين"، وأمَر الملُك براتب شهرّي للشاعر 
الرصافي قيمته 500 روبية )وهو مبلٌغ محترٌم 
كما يشير الجواهري(. صّدقوني هذا ما حدث 
الملك،  والسلطان  الشاعر  المثقف  بين  فعاًل 
إلى تعليق كبير  الرواية بحاجة  أّن  أعتقُد  وال 
 العالقة المخزية والمهينة التي تحكم 

ّ
في ظل

ي 
ّ
وتدن السابعة  السماء  إلى  السلطان  صعود 

المثقف إلى أسفل السافلين. فمرحى للملك 
فيصل األول ومرحى للشاعر معروف الرصافي 
وهما يرسمان فضاًء ثقافيًا هو اآلن أقرب إلى 

الخيال واألسطورة!
 من السماء، 

ُ
الديكتاتور السلطاُن المبعوث

 
ُ
 الذي ال بديل له، القائُد األوحد، هبة

ُ
الضرورة

الله للشعب، المحروس بكوكبة من المثقفين 
المجهولين  والجنود  والفالسفة  والمفكرين 

وال�����س�����ح�����رة 
وال����دّج����ال����ي����ن 

وال�����������م�����������زّوري�����������ن 
الفنجان  وقّراء  قين 

ّ
والمتمل

 واألب��������راج وال���ف���ل���ك، وه�����م ي���ف���ّس���رون 
ّ

وال����ك����ف
التي  المسكينة  للشعوب  الفكرية  منجزاته 
ونظرياته  القائد  أفكار  بسهولة  ال تستوعب 
واس��ت��ب��اق��ات��ه ال���رؤي���وي���ة وح���دوس���ه ال��س��ح��ري��ة 
الماضي  وه��و  ال��وط��ُن  ه��و  الغيبية،  وإل��ه��ام��ات��ه 
وال��ح��اض��ر وال��م��س��ت��ق��ب��ل واألم����ل وال��م��ص��ي��ر، ال 
. ه��و م��ن يفكر عّنا 

َ
وط��َن م��ن دون���ه، وال ح��ي��اة

يتصرف  أو  يحارب  أن  إذا شاء  باسمنا  ويقّرر 
ُه. هو المثقف والشاعر 

ُ
بأموالنا التي هي أموال

هو  أحيانًا.  واإلل��ه  والنبّي،  ر 
ّ
والمنظ وال��روائ��ّي 

 ش��يء قدير، 
ّ

ك��ل من يحيي ويميت. هو على 
المعصوم  هو  يشاء.  من   

ّ
وي��ذل يشاء  من  يعّز 

م��ن األخ��ط��اء، ه��و األول واآلخ����ر. ف��م��اذا يقول 
الله سبحانه وتعالى في منافسيه من الحّكام 

العرب يا ترى؟
 إي���ط���ال���ي���ة ف����ي م��ق��اب��ل��ة 

ٌ
س����أل����ْت ص���ح���اف���ي���ة

صحافية، أحَد قادة األمة األفذاذ ممن حكموا 
أربعة عقود باسم قائد  بلدانهم ما يقرب من 
ال��ث��ورة )ي��ا إل��ه��ي أرب��ع��ة ع��ق��ود؟!( وه��ل رعيَت 
باستغراب  فأجابها  العقيد؟   

َ
فخامة يا  الغنَم 

ي��رَع  ل��م  نبيًا  ع��رف��ِت  وه��ل  عجيب:  استفهامّي 
الغنم أيتها الصحافية الجميلة؟ بدا لي حينها 
قبل  )رّب��م��ا  عربية  مجلة  المقابلة في  أق��رأ  وأن��ا 
ربع قرن من اآلن أو يزيد( أّن سؤال الصحافية 
من  )إلهامّي!(  رسولّي  بتوجيه  جاء  اإليطالية 
العقيد نفسه، ألّن هذه الصحافية ال تؤهلها 
مرتبة سؤال  لبلوغ  الغربية  اإلعالمية  قدراتها 
د وفضائّي من هذا النوع. وكيف 

ّ
إشكالّي معق

يمكن أن تتبادر إلى ذهنها األوروبّي الساذج 
 نبوّي عريق عندنا 

ٌ
قضية رعي الغنم وهي إرث

ال تستوعبه الثقافة األوروبية كثيرًا؟
ال���وط���ن ال���ع���رب���ي م���ن ال��م��ح��ي��ط ال���ه���ادر إل��ى 
ال��خ��ل��ي��ج ال����س����ادر ي���ت���م���ّزق ب���ش���ري���ًا وح���ض���اري���ًا 
شمٌس  تضيع  كما  الثقافية  هويُتُه  وتضيع 
ف����ي ك����س����وف م���ت���ع���ّم���د ال ي����ع����رف أح�������ٌد م��ت��ى 
ي��ن��ت��ه��ي. ف���م���اذا ي��ف��ع��ل ال��م��ث��ق��ف ح��ت��ى يعيد 
ويمحو  المشرقة  ابتسامته  الشمس  وجه  إلى 
ال��ك��س��وف ال��ب��رب��رّي ال��م��ق��ي��ت إل���ى غ��ي��ر رج��ع��ة؟ 
ال��ت��ي ينبغي له  ات  وم��ا ه��ي األدوات واإلج����راء
اس���ت���خ���دام���ه���ا ل��ك��س��ر ش���وك���ة ه����ذا ال��ك��س��وف 
االستعمارّي الظالمّي األرعن وتحرير الشمس 

من براثن غيابها القسرّي "المفتعل"؟
ال��ع��ول��م��ة ف���ي م��ن��ظ��وره��ا ال��ث��ق��اف��ّي ال��ج��دي��د 
ت��خ��ت��رق ال���ح���دود وال���م���وان���ع وال����ج����دران، مثلما 
تخترق أسّرة النوم وفراغات األصابع والتأمالت 
ة  وم���الس���ة ال���ح���روف وس���رّي���ة ال���ع���واط���ف وب�����راء
االنفعاالت، وتوّجه األحالم والرؤى والخياالت 
والتأمالت نحو نقطة معّينة، هي القرين الذي 
نساعدها  ع��ّن��ا،  ينفصل  أن  مسّيرين  ن��رف��ض 
من  تفاصيل حياتنا   

ّ
أدق في  ل 

ّ
تتدخ أن  في 

ي��ب��دأ ف��ي��ه��ا ي��وم��ن��ا وإل����ى أن نضع  ل��ح��ظ��ة  أّول 
رؤوسنا على وساداتنا الجميلة النظيفة، وقد 
"تصبح  أو  هنيئًا"  "نومًا  عبارة  عليها  قشت 

ُ
ن

على خير" أو أّي عبارة برستيجية أخرى تجعل 
نومنا موعودًا بأحالم سعيدة من دون حبوب 
ف��ال��ي��وم. ال ب���أس ب��ع��د ذل���ك ب���أّي ب��ل��ل محتمل 
���ب ع���ورات���ن���ا، ف���ال���م���اء ال���س���اخ���ن وص���اب���ون 

ّ
ي���رط

 
ٌ
ك��ف��ي��ل��ة ال���راق���ي���ة  وال���ع���ط���ور  ال���س���اح���ر  "دوف" 
م��ع��ال��ج��ة ال��خ��ل��ل وت��ص��ح��ي��ح م���س���ارت األش���ي���اء 

ة.
ّ
بطريقة رومنطيقية فذ

اإلن�������س�������ان ال�����ع�����رب�����ّي ف������ي زم��������ن ال����ح����ري����ات 
وال���دي���م���وق���راط���ي���ات وح���ق���وق اإلن���س���ان ُي���ذَب���ح 
المتعّمد  للتنكيل  ويتعّرض  وُي��ش��ّوه،  وُيهان 
 ال��ي��وم ب��ح��ك��م ت��ق��ّدم 

ً
ألس��ب��اب ص���ارت م��ع��روف��ة

وال��غ��الة  المتطرفين  ي��د  على  السياسة  ع��ل��وم 
عقله  إلى  د  وتسدَّ القتل،  فّن  في  المتبحرين 

وض���م���ي���ره وذاك�����رت�����ه وح��ل��م��ه 
أعتى أنواع األسلحة لتفتيت العقل وتسخيف 
فاعليات  ون��ق��ل  ال���ذاك���رة،  وتبسيط  الضمير 
فضاء  من  المصيرية  اإلنسانية  األجهزة  ه��ذه 

النور إلى مستنقع الظالم. 
ط له منذ 

ّ
 العرب يّتجه كما هو مخط

ُ
مستقبل

والعبث  الغموض  متاهة  نحو  طويلة  سنوات 
واإلب��ه��ام  االلتباس  نحو  وال��ي��ب��اس،  والفوضى 
والعراق  أوغ��اري��ت،  الضياع: سوريا  من  ومزيد 
بالد الرافدين، تتعّرض فيهما حضارات آالف 
ال��س��ن��ي��ن ل��الس��ت��ب��اح��ة وال��ت��ن��ك��ي��ل واالن���ت���ق���ام؛ 
ق��وة  أع��ن��ف  ي��واج��ه��ون  ���ِرك���وا 

ُ
ت الفلسطينيون 

بال سند  اليوم  عالم  في  وتدمير  وبطش  قمع 
وال معين. بال فؤاد حّر ينتخي وال عين صافية 
 ي��ت��ف��ّرج ع��ل��ى ال���ث���روات العربية 

ّ
ت��دم��ع، وال��ك��ل

كما  تاجر  يا  عينك  على  نَهب 
ُ
ت الهائلة كيف 

م��ب��اراة ك��رة ق��دم ليسوا طرفًا  ي��ت��ف��ّرج��ون على 
 
ً
ف��ي��ه��ا، وف���ق���راء ال��ع��رب ي�����زدادون ع���ددًا وُع����ّدة
وأسنانها  الكئيبة  صفرتها  تتكاثر  ب��وج��وه 
الفقر   

ّ
خ��ط ويرتفع  ي��وم،  بعد  يومًا  المنخورة 

ع��ام،   
ّ

ك��ل ودم��ًا   
ً
وثقافة ولباسًا  طعامًا  العربّي 

والنازحين  العرب  الجائعين  ع��دد  ويتضاعف 
ال��ع��رب وال��م��رض��ى ال��ع��رب وال��م��ع��وق��ي��ن ال��ع��رب 
والمشّردين  العرب  والجرحى  العرب  واألميين 
في  العرب  والقتلى  العرب  والمجرمين  العرب 
 مكان وزم���ان وح��ّي��ز وزاوي���ة ورك��ن وش��ارع 

ّ
ك��ل

وزقاق ومتاهة.

في الشرف العربي
ال��ش��رف ال��ع��رب��ّي ال��رف��ي��ع ال���ذي ال ي��س��ل��م من 
ال�������دم، ه��و  ُي�������راق ع���ل���ى ج���وان���ب���ه  األذى ح���ت���ى 
الطرق  اع 

ّ
وقط للعصاة  منذوٌر  مستباٌح   

ٌ
ش��رف

واألف����اق����ي����ن وت���ن���اب���ل���ة ال���س���ل���ط���ان واألب���ال���س���ة 
القرآن   

ُ
لغة  ،

ُ
العربية  

ُ
واللغة الفرص،  وقّناصي 

السماء واألرض في طريقها   
ُ
الجّنة ولغة  

ُ
ولغة

االن��دث��ار. فبأّي ش��رف بعد اآلن سيتغّنى  إل��ى 
تجد  لن  التي  بمعلقاتهم  العروبيون  الشعراء 
الكعبة؟ وكيف  مناسبًا على أستار  لها مكانًا 
ى من البشر حتى يوم القيامة 

ّ
 من تبق

ُ
سيدخل

إلى جنان الخلد وهم ال يجيدون اللغة العربية 
 وإن��ش��اًء(؟ أم أّن 

ً
)ن��ح��وًا وص��رف��ًا وفقهًا وب��الغ��ة

مفهوَم الشرف الرفيع قد تغّير ولم يعد بحاجة 
إلى مزيد من الدماء كي يسلم من األذى، وأّن 
الجّنة التي عرضها السموات واألرض، امتألْت 
 ل��واف��د 

ٌ
ب��ال��ص��ال��ح��ي��ن ح��ت��ى ل��م ي��ع��د ث��م��ة م��ج��ال

جديد؟

"مثقف السلطة" هو أسوأ نموذج 
ممكن للمثقف، وهو شاهد الزور 

األكثر خطورًة وسوءًا على ما يجري. 
أّما "المثقف المدّجن" فهو المثقف 
الذي يكتفي بقول كلمة الحّق كأّنها 

باطل، وهو أسوأ أنواع المثقفين 
وأخطرهم على مستقبل العرب 

مستقبُل العرب يّتجه كما هو الذين ال مستقبل لهم
مخّطط له منذ سنوات طويلة نحو 
متاهة الغموض والعبث والفوضى 

واليباس، نحو االلتباس واإلبهام 
ومزيد من الضياع: سوريا أوغاريت، 

والعراق بالد الرافدين، تتعّرض 
فيهما حضارات آالف السنين 

لالستباحة والتنكيل واالنتقام؛ 
الفلسطينيون ُتِركوا يواجهون أعنف 
قوة قمع وبطش وتدمير في عالم 

اليوم بال سند وال معين

ال ي��م��ك��ن ق������راءة ت��ف��ص��ي��الت ال��ع��ن��ف ال��ح��ال��ي 
ف��ي ال��ع��راق م��ن دون إع���ادة التأمل ف��ي ظاهرة 
التغيير،  ع��ام  العراقي نفسه ما بعد  "السجن" 
بوصفها ظاهرة لها عالقات متعددة تتشابك 
مع نمو مستويات العنف والفوضى وتصاعد 
مديات اإلره��اب بصورته الحاصلة اآلن، وهي 
 

ّ
ص����ورة ت��ق��ت��رب م��ن ح����دود ال��خ��راف��ة وت��ب��ّز ك��ل

صورة مقاربة لها في أّي مكان آخر.
ان أكثر فكرة طاشت في عراق ما بعد 2003 
السجن  بالضرورة  أعني  السجن، ال  هي فكرة 
في معناه المتعارف عليه وما فيه: معتقلون، 
شرطة، عزلة، ذكريات، وما الى ذلك، إنما أعني 
 ال���ذي ُب��ن��ي بعد ذلك 

ّ
السجن ال��ع��راق��ي ال��ه��ش

التاريخ بمعناه السهل والعادي والخطر أيضًا. 
في عبارة أخرى، السجن بمعناه الالمخيف. لعل 
ال��ى هذا  الداخلين  ال��دائ��م ع��ن كثرة  الحديث 
المكان بسهولة والخارجين منه بسهولة أشد، 
تختزل ما أري��د قوله عن السجن ال��ذي أن��ا في 
صدده، أعني السجن المبني والالمبني في آن 

واحد.
أعيد تدوين أفكار ما عن "سجننا" سريعًا 
لمناسبة حّتمتها لحظة ظهور "الخليفة" أبي 
العلنية، أشهر سجين سابق  ال��ب��غ��دادي  بكر 
معاند يمكن اعتباره نموذجًا لهذا الكالم، أحد 
عتاة من ضّمهم يومًا السجن العراقي بصيغته 
ال��ت��ي أت��ح��دث عنها ه��ن��ا: رج���ل م��ح��ك��وم بتهم 
إرهاب وبأشنع الجرائم، فيما هو يلعب ويحكم 
ويتحكم في السجن بمزاجه، بل ويتوقع خروجه 
منه في كل لحظة. وهذا ما كان. أتحدث أيضًا 
"ديموقراطي"  وق��ت  م��ن  لحظة مقطوعة  ع��ن 
مغشوش وطويل أسس له األميركان بجهالة 
���ق ل���ه ع���راق���ي���ون ق���اص���رون ب��غ��ب��اء أش����ّد، 

ّ
وص���ف

ويؤّمنون  الناس  أنهم سيحمون  وف��ي ظّنهم 
كان  ال��ي��وم،  واح���د  رق���م  فالمطلوب  حياتهم، 
كما يروى عنه، انشغل يجهد نفسه ليهندس 
ل�"داعش" من هناك ويطّور على كيفه فكرة 
اختمرت ف��ي م��ا بعد، اب��ت��داء م��ن داخ��ل مكانه 

المريح هذا: من السجن ال غيره.
ال��ب��غ��دادي ال���ذي ي��ق��ود ال��ي��وم جيشًا كبيرًا 
أم���وااًل ضخمة، فضاًل  من اإلرهابيين ويمتلك 
ع��ن أس��ل��ح��ة ك��ث��ي��رة، ه��و نفسه ال����ذي أمضى 
أك��ث��ر م��ن أرب��ع��ة أع����وام ف��ي "س��ج��ن ب��وك��ا" في 
ال��ب��ص��رة ج��ن��وب ال���ع���راق، ح��ال��م��ًا ب��ط��رق أخ���رى 
ت��م��ام��ًا عما  ت��الئ��م��ه مختلفة  واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
كان سبقه فيها غيره، الخارج كما المئات من 
 من بوكا 

ً
أتباعه من هذه السجون الهشة، مرة

خروجًا "رسميًا" سهاًل وغريبًا، كما خرج هو من 
حيث كان، ومرات "بالنسبة لمؤازريه وانصاره" 
غريب"  "أب��و  من  المتكررة  الكبيرة  بالهروبات 
بالقوة  و"ت��ك��ري��ت" وغيرهما،  "ال��ت��اج��ي"  وم��ن 
والتخطيط  أحيانًا، وأحيانًا أخرى بدفع الرشى 
الضخمة لضّباط وسّجانين. أمٌر مثل هذا، ظل 
إلى  الشرطة وص���واًل  يحدث دائمًا في مخافر 
أكبر السجون وأكثرها مناعة، كما حدث مثاًل 
في أق��رب فضيحة من هذا النوع، ه��روب نحو 
أبو  بالقاعدة من "سجن  معتقل خطير   600
غريب" قبل أقل من عام، لعل أكثرهم اآلن هم 

عماد دولة البغدادي الجديدة.
قصدي، أن هذا الحّيز القابض لم يعد يؤتمن 
عليه وخصوصا نحن نتحدث عن تبدل ثقافة 
السجن ال��ى ه��ذه ال��درج��ة. أو ف��ي ع��ب��ارة اخ��رى 
واالجتماعية  السياسية  ال��ع��الق��ة  طبيعة  ع��ن 
رغم  على  والمسجونين  السجون  مع  الحاصلة 
الظروف الدراماتيكية الخطيرة التي يعيشها 
العراقيين بسببها، وقد تحولت هذه،  معظم 
ألشياء  انما  لالحتجاز،  أمكنة  بوصفها  ليس 
أخ��رى كلها تقع خ��ارج النسق المتعارف عليه 
والمفهوم للعقوبة واألمان المفترض بالنسبة 

إلى اآلخرين.
يمكن أيضا تسمية هذا المكان سجنًا مجازًا، 
المصطلح  فريد الستخدام  تعسف  ف��ي  لكن 
وفق السائد العراقي فقط للداللة أو التساؤل 
عن ماهيته الجديدة ووظيفته بالضبط. على 
المثال، كيف تأسس وكيف حددت  سبيل 
تفاصيله؟ كم يلّبي خيااًل رسميًا مسؤواًل يريد 
الموازين  ويصلحوا  الكفة  أصحابه  يعادل  أن 
وق��د ساحت فكرة ه��ذا العنف ف��ي ك��ل شيء 
حامية  بوصفها  السجون  اخترقت  وحتى  ب��ل 
الحتواء  مكانًا  كونها  من  فتحولت  ومؤتمنة، 
أف��راد أش��رار مجسدين مقابل ح��راس كسالى 
المبالين أو مرتشين، هم المرادف اآلخر للشر 
بذاتها  ح��ص��ون/ س��ج��ون مخيفة  ال���ى  نفسه، 
ُيتوقع منها الخطر في كل لحظة. لكن كيف 
ي��ط��ي��ر إره�����اب ال��م��س��ج��ون��ي��ن وال��س��ّج��ان��ي��ن معًا 

بال اس��م في ال��ه��واء، وكيف يمكن ه��ذا الحّيز 
ال��م��ص��ن��وع م��ن ج����دران والج������دران أن يفعل؟ 
ال��ذي خارج  بمعنى أوض���ح، كيف يؤّمن المرء 
السجن على حياته منه؟ َمن يحميه في دولة 
حائرة تمامًا، مرتبكة، أو حتى متواطئة، وقد 
َمن  بالنوعين معًا؟ أقصد  ازدح��م��ت خصوصًا 
يميز مجرما عن ثائر/ قاتل/ متمرد؟ هل تكفي 
السجون فعاًل كي تفّرق بين االثنين في بالد 
وال��ث��ائ��ر( فيها  )المجرم  ال��ع��راق، لكليهما  مثل 
جمهور ومريدون وأتباع؟ وإال لماذا اذًا لم تهدأ 
الحال أو تستقر هنا على رغ��م كثرة السجون 

والسّجانين؟
ي���ن���درج ال��س��ج��ي��ن ال���ع���راق���ي ال����ع����ادي "غ��ي��ر 
االره���اب���ي" ف��ي ال��غ��ال��ب )م��ع أن��ه ق��د ال يسعده 
ذل���ك ل��و ك���ان م��ظ��ل��وم��ًا(، تحت الف��ت��ة طائفته 
وانحيازها له، أو قوة دفاع هذا الحزب أو ذاك 
مواطنًا  بوصفه  ليس  عنه،  السياسي  التيار 
مغبون الحق، أنما بكونه تابعًا حزبيًا، أو منتميًا 
ط��ائ��ف��ي��ًا. ه��ك��ذا ي��م��ك��ن أن ي��ت��ع��دد ال��س��ّج��ان 
ك����ذل����ك، وي��ن��ق��س��م ح���س���ب رؤي����ت����ه لسجينه 

عقائديًا أو طائفيًا أو سياسيًا.
درجت تيارات سياسية وأحزاب عراقية على 
الدفاع عن معتقلين ما، حسب درجة والئهم 
لها أو انتمائهم الطائفي المحدد في كل مرة 
كانت تقوم فيها بحملة إلطالقهم، فيما يخمد 
على كمد آخ��ري��ن ال ي��ن��درج��ون تحت ع��ن��وان. 
بالطبع من حق كل جهة الدفاع عن أتباعها، 
على اعتبار أن لكل طائفة سياسية أو كتلة 
مشاركة، "معتقليها األبرياء" وتريد إطالقهم، 
وهي طريقة شائعة تنّبه المتابع المحايد الى 
ما أش��رت اليه، أي ال��ى كيف ينقسم العراقي 
السياسي  المجتمع  الن��ق��س��ام  تبعًا  المعتقل 
ال��ذي يطالب ب�"ابريائه" الخاصين، بعيدًا عن 
وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ح��ق ال��ع��ام أو ال��ق��ض��اء. ويمكن 

تخيل الموضوع باستمرار على هذا النحو.
ف��ي ه���ذه ال��م��س��أل��ة "ال��م��ح��اص��ص��ات��ي��ة" ثمة 
ال��ع��دي��د م���ن ال��م��ع��ان��ي ال��م��ح��ف��زة ال��ت��ي يمكن 
إدراجها تحت هذا الوصف، أو قراءتها هكذا، 
بصرف النظر عما هو عدد األبرياء في السجون، 
وك���م م��ن ال��م��ظ��ل��وم��ي��ن ي��ق��ب��ع��ون ف��ي��ه��ا. هكذا 
لألسف  محكومة  السجين  إل��ى  ال��ن��ظ��رة  ظلت 
نفسه  ال��س��ي��اس��ي  المجتمع  ان��ق��س��ام  بحتمية 
يجر  ل��م  التي  المعتقلين  إل��ى قضية  ونظرته 
ها تماما، وخصوصا أنها كانت إحدى أوراق 

ّ
حل

المساومات السياسية قبل أن يقلب تنظيم 
"داع�����ش" ال��ط��اول��ة ف��ي وج���ه ال��ج��م��ي��ع، كلهم، 
األق��ل  ب��ال��ف��رز، على  الخاصة  وي��ق��وم بطريقته 
في المناطق التي سيطر عليها أخيرًا. يمكن 
أيضا ضم قوة التأثيرات العشائرية والدينية 
ت تضغط في هذا االتجاه 

ّ
المختلفة التي ظل
لصالح هذا أو ذاك.

أكثر من "أبي غريب" 
تايمس"،  أنجليس  "ل��وس  تعلق صحيفة 
على الحيرة العراقية التي كان سببها تنظيم 
"داعش" قبل أشهر من سقوط الموصل وجعل 
الحكومة تقوم بنقل سجناء "أبي غريب" الى 
مكان آخر تحسبًا لعمليات قد ينفذها التنظيم 
 اخرى على السجن العتيد، فتقول في هذه 

ً
مرة

والشعور  االستعادة  يشبه  ما  وف��ي  المناسبة 
الرئيس  تعهد  "ق��ب��ل عشر سنين،  ب��ال��ذن��ب: 
المتحدة  الواليات  بأن  االمريكي ج��ورج بوش 
ستهدم سجن أبو غريب كرمز مناسب لبداية 
عراق جديد، لكن بعد كل تلك السنوات، َمن 
بالصورة  السجن سيبقى  أن  يتوقع  ك��ان  منا 
نفسها، وأنه سيحتاج إلى مزيد من التعزيز، بل 
ان االمن المنفلت بشدة والفساد سيتطلبان 

في ما يبدو أكثر من أبي غريب واحد".
 السجن فعال، والعراق 

ّ
في كل االحوال، ظل

"الجديد" نفسه الذي لم يبدأ خطواته االولى 
حتى اآلن على رغ��م ك��ل ه��ذه ال��س��ن��وات، بدا 
ك���أن���ه ي������راوح ف���ي م��ك��ان��ه ك��م��ا ك�����ان؛ حقيقة 
كما  والتخبطات  السياسية  النيات  فرضتها 
األعداد الكبيرة من المتهمين أو من المقبوض 
عليهم من اإلرهابيين وغير اإلرهابيين. أعني 
أن رم���زي���ة ال��س��ج��ن ال��ت��ي ك���ان اك��ت��س��ب��ه��ا منذ 
عهد ص��دام، ثم مع وج��ود األميركان هنا، الى 
يومنا هذا، رمزية ساحت، لكن بطريقة أخرى 
اك��ث��ر ص��دم��ة. فالسجن ص��ار ف��ي ع��ب��ارة أخ��رى 
يتوزع، كأنه بات يتوالد ألبي غريبات عديدة 
تتفق مع انفالت كل شيء في البالد: األمن، 
وبسهولة  دائمًا  المتكررة  المدانين  وهروبات 
م��ن السجون. ه��ذه تفاصيل ق��د تكون أكثر 
درام��ات��ي��ك��ي��ة م���ن ال���ذك���رى ال��ت��ي ح��م��ل��ه��ا ه��ذا 
السجن يومًا، وهي تفاصيل متشعبة أوجبها 
المناخ العام الفائر والقلق الذي تعيشه البالد، 
إل���ى درج����ة ال ي��ش��ع��ر ف��ي��ه��ا أح���د ب��م��أم��ن حتى 
بوجود سجن عراقي بهذه الصيغة؛ سجن لم 
يعد درسًا للقابعين فيه، فضاًل عن عدم قدرته 
نفسه على االحتفاظ بالمدانين داخل أسواره، 
ال��ب��ق��اء،  ال����ذي يستحقون  أو  ال��م��ت��ورط��ي��ن،  أو 
والخشية منهم بالذات، إنما الخوف يمتد أيضًا 
من حماته وحّراسه كذلك. ففي ظل استشراء 
كل  تظل  الرسمي،  التخبط  وتنامي  الفساد 
يتمحور  ما  بينها  من  أسئلة  معلقة.  االسئلة 
حول عدم قدرة هذه "الدولة" حتى على تأمين 
سجن طبيعي تخيله يومًا االميركيون في ما 
يشبه الحلم، أو على األق���ل ف��ك��روا ف��ي اع��ادة 
تأهيله، أو بنائه بطريقة مالئمة وليس الغاءه 
دفعة واحدة كما قال أحدهم وهو يحلم  ذات 
م��رة ببناء دول��ة رملية في ال��ف��راغ، تحولت إلى 

كابوس.

خياٌل عراقي عن السجن
محمد ثامر يوسف

قراءة

البغدادي الذي يقود اليوم جيشًا 
كبيرًا من اإلرهابيين ويمتلك 

أموااًل ضخمة، فضاًل عن أسلحة 
كثيرة، هو نفسه الذي أمضى 

أكثر من أربعة أعوام في "سجن 
بوكا" في البصرة جنوب العراق، 
حالمًا بطرق أخرى واستراتيجيات 

تالئمه مختلفة تمامًا عما كان 
سبقه فيها غيره

لوحة لمنصور الهبر.
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يف دار الحرب: زيارة لجبل عامل
قوس النصر المرفوعة عند باب البلدة الجنوبية، المكتوب عليها "ال تحسبّن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 

عند ربهم يرزقون"، ليست جديدة على النظر أو على المشهد العام. صور الشهداء، هي األخرى، ملصقة، من زمان، على 
األعمدة، أو منثورة بوضعيات وأحجام وشعارات متنّوعة كلها تحّض على القتال والموت في سبيل الله. تتوالى هذه 

المشاهد عند باب كل قرية وبلدة ومدينة، فتشعر أنك داخل إلى دار حرب مشهدية، مكرّسة بالنظر أواًل، قبل أن تتكّرس 
بالسمع حين تلتقي أحدهم وتكّلمه وتعرف منه آثار تلك المشاهد أو الحروب التي أنتجتها، في نفسه. 

��ه��ا ك��ب��ي��ر األرم���ل���ة غ��ان��س��ن، زوج����ة ال��م��رح��وم 
ّ
ح��ظ

األي��ام  في  الجرائد  يقرأ  لم  لمن  غانسن.  مايكل 
ال���ق���ّراء كيف  ي��ع��رف  أن  أح���ّب  ال��ف��ائ��ت��ة،  القليلة 

ق الله محظوظيه في الحياة وفي الممات. 
ّ
يوف

هاكم القصة. 
ك�����ان ال���م���رح���وم م���اي���ك���ل ي��ك��ث��ر م����ن ت��دخ��ي��ن 
الرئة.  الله بمرض سرطان  السجائر حتى توفاه 
أه��م شركة  دع��وى ضد  أرملته  السيدة  فأقامت 
أم��ي��رك��ي��ة ل��ص��ن��اع��ة ال��ت��ب��غ أم�����ام إح�����دى م��ح��اك��م 
المحكمة بتعويض قدره  فلوريدا، فحكمت لها 
ثالثة وعشرون مليار دوالر أميركي، ولورثته من 

األبناء واألحفاد بمبلغ قدره 16 ألف دوالر. 
محظوظون بعض المراحيم. 

بالخبر. مع كل ترحماتي  أن��ا شخصيًا س��ررُت 
مع  تعاملي  وبسبب  مايكل،  مستر  زميلي  على 
السجائر بشهوة كبيرة، أشعر أني أّمنُت لزوجتي 
وألوالدي وأحفادي ميراثًا ما حلمُت به يومًا. فأنا 
ق��ف��زت ف���وق س���ّن ال��س��ب��ع��ي��ن، رف��ي��ق��ت��ي سيجارة 
ق��ب��ل السنتين  ع��م��ري 17 س��ن��ة. طبعًا  م��ذ ك���ان 

الماضيتين، ما كانت شركات التبغ تكتب على 
لذلك  ي��ق��ت��ل"،  "ال��ت��دخ��ي��ن  ع��ب��ارة  السجائر  علب 
��ف��ُت ج��م��ي��ع ال��ق��دي��س��ي��ن وص��دي��ق��ي وزم��ي��ل��ي 

ّ
ك��ل

المحامي البراكس االهتمام بتحصيل ما يستحق 
ل��ورث��ت��ي م��ن ت��ع��وي��ض��ات ب��ع��د رح��ي��ل��ي، ش���رط أن 
محكمة  كمعاملة  اللبنانية  ال��م��ح��اك��م  تعاملني 
ف��ل��وري��دا، وال تعتبر إع���الن "ت��ل��ك ال��ع��ب��ارة" حجة 

لصالح شركات التبغ. 
قفز  نعيمة  مخائيل  ال��م��رح��وم  الكبير  أدي��ب��ن��ا 
ف���وق ال��م��ئ��ة س��ن��ة وم���ا اك��ت��ش��ف اس��ت��ع��م��ال والع��ة 
بعود كبريت  إذ كان يشعل سيجارته  البنزين، 
صباحًا وال تختفي السيجارة اال ساعة ذهابه الى 

الفراش. 
طبعًا أنا ال أزال عند التمني، من أجل أن أترك 
شيئًا يحرز للعائلة سوى اإلرث الثقافي والفني. 
وزميلي  يوفق صديقي  أن  على  مصّر  أن��ا  لذلك 
األستاذ البراكس بتحصيل ما لم يحلم به أفراد 
)بعد عمر طويل  به زوجتي  عائلتي، وما حلمت 
طبعًا(. فنحن في لبنان، والوطن كان بخياًل معنا.

ك���ون ال��ش��اع��ر األخ���ط���ل ن��ص��ران��ًي��ا، ك���اد ي��ك��ون 
عن  ص��غ��ري  ف��ي  الذي تعلّمته  ال��وح��ي��د  ال��خ��ب��ر 
القديم،  العربي  الّتاريخ  ما في  وج��ود نصرانّية 
المدرسة  ن��درس هذا في  التعبير. كنا  اذا جاز 
ال��خ��ل��ي��ف��ة  على تسامح  ال����دالل����ة  م���ع���رض  ف����ي 
األخطل سكران يجر  عليه  دخل  األموي، حين 
يل تيًها، وكأنه "على أمير المؤمنين أمير". 

ّ
الذ

وكنا نكتفي بهذا القدر من السعادة. 
ولكن، كفتيان في المدارس، ُحرمنا من أّي 
، من معرفة 

ً
معرفة أخرى في هذا المجال. بداية

وَم��ن كان أهله؟  كيف كان االخطل نصرانيا؟ 
أو كيف كان يمارس نصرانيته هذه؟ مع مرور 
السنين- سنين كثيرة- بدأُت أسمع شذرات عن 
ف��ي  �����ه�����ا  كانت 

ّ
ت���غ���ل���ب، وأن ال����ش����اع����ر،  ق��ب��ي��ل��ة 

غالبها نصرانّية، وقاومت االنتقال الى العقيدة 
ال���ج���دي���دة، ودف���ع���ت م��ق��اب��ل ذل����ك ال��ك��ث��ي��ر من 
ال��ق��ول  س��م��ع��ُت  أن  ال����ى  المال والتضحيات. 
المأثور، وال أعرف صاحبه، "لوال االسالم ألكلت 

تغلب العرب".

انه كان هناك نصرانية عربية  معنى ذلك، 
قبل االسالم، ُيحَسب لها حساب. مع السؤال 
بدأت معلومات أخرى تتتالى. فامرؤ القيس، 
ال��ش��اع��ر ال��م��ل��ك، ك���ان ن��ص��ران��ًي��ا ك��ذل��ك، حتى 
األخطل،  كلثوم، قريب  ب��ن  عمرو  ال��ى  وصلنا 
الشهير  البيت  أيضًا، صاحب  تغلب  من  وه��و 
الذي يمأل فيه البّر حتى يضيق. وال أعرف اذا 
األخطل  أن يكون موطن  المصادفات  ش��اءت 
أن  إل���ى  نفسها.  ال��م��وص��ل  وعشيرته منطقة 
ه ليس هناك 

ّ
عرفنا من كتاب لويس شيخو أن

ش��اع��ر كبير ف��ي ال��ع��ص��ر ال��ج��اه��ل��ي ب��م��ن��أى من 
هذا االنتماء، أو يكاد. وهذا ما كنا نغفل عنه 

بالكامل في حداثتنا.
كأن كل ما كان في التاريخ العربي القديم، 
ت��اري��خ م��ا قبل االس����الم، م��ن أم��ج��اد، أك���ان في 
البطولة أم الشعر، أم في مكارم األخالق، كان 
قصيرة  فترة  منذ  "جاهلي". ألكتشف  م��ج��ّرد 
العرب كان  أك����رم  ���ائ���ّي 

ّ
ال���ط ح��ات��م  للغاية أن 

ن��ص��ران��ي��ا ه���و اآلخ������ر.  أس�����أل ال���ي���وم، وخ��وف��ي 

ل���م���اذا حجبت  ب��ع��د ف���������وات األوان،  أن ي���ك���ون 
ُحرمُت من  ل��م��اذا  كفتى؟  المعرفة عني  ه��ذه 
نصارى قبل  ع����رب  ��ه��ا 

ّ
خ��ط ب���أم���ج���اد  االع����ت����زاز 

وم��خ��زون  مخيلتي  م��ن  ا  ج����زًء االسالم، لتكون 
مشاعري ووجداني؟

ل�����م ي���خ���ط���ر ب���ب���ال���ن���ا ان ن����س����أل ون����ح����ن ف��ي 
العربي  ال��م��ّد  في فترة  وخ��ص��وص��ًا  ال��م��درس��ة، 
في الستينات، اذا كان حاتم الطائّي نصرانًيا، 
بالتأكيد، أن  ي��زال  وال  لنا،  يكفي،  ك��ان  الن��ه 

يكون عربيًا. 
ب���ي���ن ك�����ل ت���ل���ك ال����ح����ق����ائ����ق، ع���ل���ى ت���ف���اوت 
األخيرة هي  الحقيقة  ومغازيها، هذه  دالالتها 
م��وض��ع االح��ت��ج��اج األش���ّد بالنسبة ل��ي، كفتى 
عربي يتعّرف الى دنياه. فلو أعلن أستاذ األدب 
العربي أو التاريخ أن أكرم العرب كان نصرانيا 
لكفاني. وخصوصًا أن حاتم طي )يبدو أنه كان 
عربّيتين:  فضيلتين  جمع أعلى  ه��م��ذان(،  من 
ال���ك���رم وال���ش���ه���ام���ة. اس���م���ه ي���ج���ري ال����ى ال��ي��وم 
على كل لسان، وتحّول في حياتنا اليومية الى 
أمثولة تحتذى. هو مثل عنترة، الى حد ما، في 

البطولة والبأس وعّزة النفس. 
كان زميلي في الدراسة يشاطرني االعتزاز 
حّصة  كان لديه  ل��ك��ن  ع��رًب��ا،  لكونهم  ب��ه��ؤالء 
خ���اص���ة ب��م��ا ي��ع��ت��ّز ب���ه م���ع ظ���ه���ور اإلسالم من 

الكثير  بل  بعضها، ال  ومآثر.  بطوالت وأمثال 
وأن��ا  الفتيان،  اعتزاز كل  موضع  كانت  منها، 
ُي��ت��َرك ل��ي م��ا أع��ت��ّز ب���ه، ال��ى  منهم. وهكذا ل��م 
جانب الشّح هذا في التاريخ القديم، إال بضعة 
المد  ب��داي��ة  م��ع  ال��م��ع��اص��ر  ال��ت��اري��خ  أسماء في 

القومي. ومنهم األخطل الصغير.
ه��ك��ذا ُح����ِرم����ُت، ك��م��ا ُح�����ِرم ك���ل ف��ت��ى ع��رب��ّي 
مسيحّي، على ما أظن، من فرصة صوغ عالقة 
ِرض عليه االستسالم 

ُ
 بتاريخه. وف

ً
أكثر تكامال

لكيان شعوري مختلط وغير متوازن. ال أعرف 
ك��ان  م��ن أشكو. وإذا  وإل���ى  أع���ات���ب،  َم���ن  اآلن 
التي بيدها صوغ  ال��ل��وم يقع على "االك��ث��ري��ة" 
التاريخ، إال أن هناك لوما بال شك على هيئات 
التاريخ قصدا أو جهال  مسيحية، أهملت هذا 
عير هذا 

ُ
ت من غير قصد. وربما هي نفسها ال 

��ه، ب��م��ا ف��ي ذل���ك ن��ص��ران��ي��ة ح��ات��م ال��ط��ائ��ّي، 
ّ
ك��ل

النوع  ذاك  ي��ك��ون  أن  حقيقية. خوفي  قيمة 
المعتقد  في  خالفات  على  القائم  التحّيز  من 
الديني، من جملة أسباب ذاك اإلهمال، وربما 
التناقص  ك��ان خلف ظاهرة هذين  هو نفسه 
والهوان اللذين مّرت بهما المسيحية العربية، 
وال تزال تمّر بهما، الى ان يصل يوم ال يكون 
الطائّي كان  أح��دًا بأن حاتم  هناك أحد يخبر 

نصرانيًا. ومثله األخطل من الموصل.  

ملاذا لم يخبرني أحد؟زوجتي هل تكون محظوظة؟
ريمون جبارة

تعليق

كميل حّوا
تعليق

تخطيطات لرفيق مجذوب.

أول ما يسمعه زائر بلدٍة من بلدات جبل عامل من األهلين على 
اختالف مراتبهم اإلجتماعية والعلمية والطبقية، يتعلق بالهجمة 

األصولية السنية في العراق وسوريا ومنهما إلى لبنان، والتهديد 
الذي تلحقه بالشيعة أينما وجدوا. يشعر الزائر بأن خوفًا حقيقيًا من 

هذه الجماعات يعتري محّدثيه

فيديل سبيتي

المقتولون في سبيل الله، المنثورة صورهم في 
قاتلوا  الذين  أولئك  من  باتوا خليطًا  مكان،  كل 
إسرائيل في الحروب المتتالية، والذين يقاتلون 
اآلن "الجيش السوري الحّر"، وعناصر المنظمات 
إلى  س��وري��ا  ف��ي  المتكاثرة  المتطّرفة  اإلس��الم��ي��ة 
القتلى  ع��دد  األس���دي. يكاد  البعث  جانب نظام 
ال���ج���دد ي��ط��غ��ى ع��ل��ى َم���ن س��ب��ق��وه��م إل���ى ال��م��وت، 
القتال في  زمن  امتّد  الخلد. كلما  إلى جّنات  بل 
الذين  الشهداء  ألع��داد  الغلبة  ة 

ّ
كف مالت  سوريا 

قاتلوا  ال��ذي��ن  جمع  فيتالشى  ه��ن��اك،  يسقطون 
المشهد،  إلى خلفية  ويتراجع  اإلسرائيلي  العدو 
أح��زاب  ش��ه��داء  بها  ُدف��ع  التي  نفسها  بالطريقة 
"الحركة الوطنية" إلى ثقب النسيان بعد استيالء 

"حزب الله" على مقاليد المقاومة. 
بين  يختلف كثيرًا  ال  ال��ش��ه��داء  تصميم ص��ور 
هؤالء وأولئك، إال من حيث جّدتها وبريق ألوانها. 
بّهتت الشمس وعوامل الطبيعة من هواء ومطر، 
صور المقتولين آنفًا، لتبرز صور القتلى الجدد، 
ناصعة األل���وان وط��ازج��ة، كلها تحت ف��يء أع��الم 
"ح���زب ال��ل��ه" ال��ص��ف��راء ال��ت��ي أصبحت أك��ب��ر حجمًا 
وأكثر ارتفاعًا وانتشارًا، فوق األعمدة، على مداخل 
المنازل، فوق سطوحها، على أبواب المقابر، فوق 
وف��وق  الحسينيات  أب���واب  على  المساجد،  قبب 
ال��ع��ل��م األص��ف��ر يسحب من  ال��ق��ب��ور نفسها. ك���أن 
تفاصيلها،  جميعًا  ال��م��ق��ت��ول��ي��ن  وج����وه  ق��س��م��ات 
كلون  أصفر  واح���دًا  كلها وجهًا  ال��وج��وه  فتصبح 
العلم. يصير الشهداء أعدادًا أو كتاًل من األعداد 
القتيل وكونه وصوته وحياته  ذِهب شخصية 

ُ
ت

السابقة على الموت، وحياته الالحقة عليه، في 
الذين  وأوالده،  وزوج��ت��ه  وأهله  أسرته  يخص  ما 
فهم هنا في هذه الحياة. سريعًا، يدخل الميت 

ّ
خل

ق��ت��اًل ف��ي ال��م��ع��ارك، ف��ي أق��ص��ى غ��ي��اه��ب ال��م��وت، 
وي��ف��ت��رق ع��ن��ه أه��ل��ه وم��ع��ارف��ه وأص��ح��اب��ه وأخ��وان��ه 
قة بال ذاكرة وبال آثار 

ّ
ورفاقه، ليصير أيقونة معل

ينتصر  هنا.  ها  حّيًا  أمضاه  ال��ذي  بالزمن  تتعلق 
ال���م���وت وي��ن��ت��ش��ر وي���دخ���ل ف���ي ع���ادي���ات األح��ي��اء 
أقرانهم  بعدما قضى  ينتظر"،  "منهم من  الذين 

نحبهم )وما بّدلوا تبديال(.
¶¶¶

ل����م ي���ع���د ف����ي ال���ج���ن���وب ق�����رى ب��ال��م��ع��ن��ى ال����ذي 
ت��رد ف��ي األغ��ان��ي الشعبية  الكلمة، كما  ب��ه  تشي 
والرحبانية، أو في كتب القراءة العربية للصفوف 
القرية عبارة عن بيوت قليلة،  اإلبتدائية، حيث 
أهلها فالحون ومزارعون ورعيان يستيقظون عند 
الفجر وي��ن��ام��ون ف��ي ال��س��اع��ات األول���ى م��ن الليل، 
على  أو  الساحة  ف��ي  يمضوا سهرة سمر  أن  بعد 
"السطيحات" تحت العرائش. لم تعد القرية في 
أحد  ف��ي  ب��ات��ري��ك سيل  ع��ام��ل كما وصفها  جبل 
كتبه مطالع الثمانينات من القرن المنصرم، تلة 
ترتفع في وسطها مئذنة وتتوزع حولها المنازل 

الصغيرة والحظائر الملحقة بها بينما تنتشر 
من  قريبًا  خراجها  في  المحروثة  السهول 

ال��ذي  الليطاني  ن��ه��ر  م��ن  أو  الينابيع 
ت��ن��ت��ش��ر أك��ث��ر ال���ق���رى ع��ل��ى جنباته 
من بحيرة القرعون إلى القاسمية 

حيث يصّب في البحر. 
ب����ات����ت ال����ق����رى ه�����ذه ب���ل���دات 

ت��ت��س��ع ب����اط����راد ن���ح���و ال���ت���الل 
ال��ب��ع��ي��دة ع���ن م��رك��ز ال��ق��ري��ة 
 من هذه 

ٌّ
األصلي. وكانت كل

ت نهائيًا عن 
ّ
البلدات قد تخل

وانضوائها  وق��روي��ت��ه��ا  م��رك��زه��ا 
ف����ي داخ���ل���ه���ا وان���غ���الق���ه���ا ع��ل��ى 
ع��ادات��ه��ا وع��ل��ى رواب����ط ال��ق��راب��ة 

العائلية التي تجعل منها أحياء منفصلة تجتمع 
كلها لتشّكل البلدة، منذ حرب تموز 2006 حين 
ما يمكن تسميته  العمراني. وه��ذا  اإلنفجار  وق��ع 
باالنتصار الغرائبي أو اإللهي. إذ إن البلدات التي 
رت عن بكرة أبيها في الهجوم اإلسرائيلي غير  ُدمِّ
المسبوق والساحق، لم ُيَعْد بناؤها على ما كانت 
عليه، بل أعاد المتضررون بناء ما تهّدم بطبقات 
ومساحات أوسع مما كانت عليه، الغين الفراغات 
معمار  ف��ي  ال��ح��ال  ه��ي  المباني كما  بين  الفاصلة 
أق��رب  بيوتًا  يبنون  وراح����وا  الجنوبية،  الضاحية 
إلى الفيالت في األراض��ي البعيدة التابعة للبلدة 
وباألموال المتبقية من التعويضات التي دفعتها 
القرية  ت��ح��ّول��ت  ال��ل��ه".  و"ح���زب  اللبنانية  ال��دول��ة 
أحياء  مركز قديم متجدد ومكتظ، يتوسط  إلى 
��ن 

َ
��رك

ُ
وت وحدائقها  البيوت  فيها  تنتشر  بعيدة 
أمامها سيارات الدفع الرباعي الغالية الثمن. 

ال����ق����درة ال���ش���رائ���ي���ة ال���ك���ب���ي���رة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا 
المباني  أصحاب  دفعت  تموز،  ح��رب  تعويضات 
منازلهم  ت��ج��اري��ة تحت  م��ح��ال  ب��ن��اء  إل��ى  المهدمة 
ومحال  الدكاكين  افتتحوا  إعمارها.  أع���ادوا  التي 
البناء  وأدوات  المنزلية  األدوات  وب��ي��ع  المالبس 
وال���م���ط���اع���م وال���م���ك���ت���ب���ات، وان����ت����ش����رت م���ع���ارض 
السيارات الحديثة ترافقها محال بيع أكسسوارات 
ال��س��ي��ارات ال��ج��دي��دة. وك���ان ل��ل��ب��ل��دي��ات ال��م��وزّع��ة 
إدارتها بين "حركة أم��ل" و"ح��زب الله"، دور في 
تجديد الطرق والمحافظة على نظافتها وتشجير 
جبل  في  الجنوبية  البلدات  فانتعشت  األرصفة، 
عامل انتعاشًا مشهودًا، وبدا األهلون على خير ما 
يرام في السنوات األولى الالحقة على حرب تموز. 
ل��ك��ن أم����وال ال��ت��ع��وي��ض��ات ت��ص��رف، وال��م��ن��ازل 
ت��ح��ت��اج إل���ى ص��ي��ان��ة وم��ت��اب��ع��ة، وس���ي���ارات ال��دف��ع 
وخصوصا  كثيرة  مصاريفها  ال��ج��دي��دة  ال��رب��اع��ي 
ف����ي ال���ب���ن���زي���ن ال�������ذي ت���ك���رع���ه ك����رع����ًا، وال���م���ح���ال 
والمطاعم والدكاكين تحتاج إلى زبائن من ذوي 
اإلنتعاش  ف��إن  واال  ال��دائ��م��ة،  النقدية  السيولة 

ال��م��ف��اج��ئ ي��ص��ب��ح ك����س����ادًا، وت���ت���ح���ّول ال��ب��ل��دات 
م���ن خ��الي��ا ن��اش��ط��ة ت��ع��ي��ش ع��ل��ى ت���ب���ادل ال��س��ل��ع 
والنقد إلى أس��واق راك��دة تقتنص الربح والمال 
م  والسيولة اقتناصًا، وتبقى المنازل التي لم ترمَّ
ب��األل��وان على ح��ال��ه��ا. تصير  ��دَه��ن 

ُ
ت نهائيًا ول��م 

البلدة الجديدة كجنين لم يكتمل نّموه، يحتاج 
وهذا  مفرطة.  رعاية  إل��ى  الحياة  قيد  على  بقاؤه 
ال��ل��ه" منذ س��ن��وات بعدما أع��اد  م��ا يفعله "ح���زب 
محددة  بطرق  األم���وال  لتوزيع  مخططه  تصميم 
وصارمة تكفلها رقابة نافذة منعًا للفساد الذي 
اس��ت��ش��رى ع��ن��د ت��وزي��ع ت��ع��وي��ض��ات ح���رب ت��م��وز. 
البلدات  الحزب شباب  اآلون��ة يوظف  ه��ذه  ففي 
في أعمال وحرف يتقنونها، كالسنكرة والنجارة 
والتعليم، في  وال��ه��ن��دس��ة  وال��ص��ي��دل��ة  وال��ط��ب��اب��ة 
مؤسساته الكثيرة، وفي مقدمها المستشفيات 
وال����م����دارس واألع���م���ال ال��ب��ل��دي��ة وغ��ي��ره��ا، مقابل 
من  إجتماعية،  وتقديمات  محدد  شهري  رات��ب 
المجانية  شبه  والطبابة  المدرسية  المنح  قبيل 
وت��ق��دي��م��ات األم����وال ال��م��ب��اش��رة ل��ألي��ت��ام واألرام���ل 
إلى  التقديمات ال تذهب  وأوالد الشهداء. هذه 
المتفرغين فحسب، بل وإلى رفاقهم  المحازبين 
وك���ل م��ن ي����دور ف��ي ف��ل��ك ت��أي��ي��د ال���ح���زب، س��واء 
ل 

ّ
لبناني يمث أو كحزب سياسي  كحزب مقاوم، 

ال��ط��ائ��ف��ة ال��ش��ي��ع��ي��ة، أو ك��ح��زب م��ق��ات��ل ي��داف��ع 
"الغزو  مواجهة  في  اللبنانيين  الشيعة  عن 
الداعشي". هؤالء المؤيدون الذين يختلف 
سبب تأييدهم للحزب، يختلفون أيضًا في 
تاليًا  التنظيمي،  من هيكله  قربهم  ترتيب 
التي يحصلون  المالية  التقديمات  من حجم 
ي���ش���ّك���ل���ون أدوات  ل��ك��ن��ه��م ج��م��ي��ع��ًا  ع��ل��ي��ه��ا. 
عامل  جبل  بلدات  في  اإلقتصادية  منظومته 
ب��ات وصيًا عليها وم��ن داخ��ل تركيبتها،  التي 
أك���ث���ر م���ن ك���ون���ه ح���زب���ًا ل���ه م����ؤي����دوه. ل����وال ه��ذه 
المنظومة اإلقتصادية المتسلسلة والمضبوطة، 
ل��ت��ح��ّول��ت ال��ب��ل��دات الجنوبية إل���ى أح��زم��ة ب��ؤس 
 حول نفسها. ويساهم موظفو الدولة 

ّ
تلتف

ال������ق������ادم������ون م������ن ب������ي������روت خ����الل 
ال��ع��ط��ل األس��ب��وع��ي��ة وع��ط��ل��ة 
الصيف الطويلة في هذه 
ال��������دورة اإلق���ت���ص���ادي���ة. 
وال���م���وظ���ف���ون ك���ث���ر م��ذ 
أرس������ى رئ���ي���س "ح���رك���ة 
أم������ل" ورئ����ي����س م��ج��ل��س 
النواب نبيه بري التوظيف 
الحرمان  لتعويض  وسيلة 
والسابق  الشهير  الشيعي 

على اتفاق الطائف. 
¶¶¶

ال��ط��ائ��ف��ة الشيعية  ال���ش���راك���ة داخ����ل  م��ع��ادل��ة 
جنوبًا، لم تعد بين حزب وجمهور، أو بين تنظيم 
ومؤيدين، أو بين كتلة تنظيمية حديدية يقف 
الحزب طوال  الموصولون بها، كما كان  خارجها 
بيروت  إجتياح  تاريخ   2008 العام  حتى  الوقت 
التنظيمية  ش��وك��ت��ه  ت��داخ��ل��ت  ح��ي��ن  وال���ج���ب���ل، 
ه 

ّ
يبث خ��وف  من  النابع  ووفائهم  مؤيديه  بشوكة 

ال���ح���زب ف��ي��ه��م ك��ل��م��ا أم���ك���ن. ب���ل ب����ات ال��ج��م��ه��ور 
والحزب كتلة واح��دة، والجمهور هو عّدة الحزب 
ومشّكله وموئل قوته وعصبيته وأواص��ره. وهو 
م���ؤط���ره وح��ام��ي��ه وم���ؤّم���ن ل��ق��م��ة ع��ي��ش��ه وص��ورت��ه 
ف��ي ال���خ���ارج. ه���ذا م��ا ي��خ��ف��ف رب��م��ا، ح����ّدة ال��م��وت 
البلدات  ش��ب��اب  بين  ع��ش��واء  يخبط خبط  ال���ذي 
المتحمسين إلى القتال أو المدفوعين إليه دفعًا، 
التي  اإلجتماعية  ال��ه��ال��ة  ب��ق��وة  أو  التعبئة  ب��ق��وة 
تجعل من هذا القتال قدسًا من األقداس وفداء 
لحياة آخرين وعنوانًا للوفاء واإلخالص لإلجتماع 
ال��م��ق��ات��ل، ومنه  ال��ش��اب  ال���ذي منه ينبثق  ال��ع��ام 

يندفع الى القتال. 
القديم بين  الفارق  المرحلة يتقلص  في هذه 
والعامل  المقاتل  بين  والصديق،  حزبيًا  المتفّرغ 
أه��ل الشهيد وأه��ل  ال��ح��زب، بين  ف��ي مؤسسات 
الطبيب الحزبي، بين المسؤول التنظيمي والشاب 
المقّدر والمحترم بين أقرانه. فهؤالء جميعًا باتوا 
ف���ي ان��خ��الط��ه��م وان���دم���اج���ه���م وت��ش��ك��ي��ل��ه��م اآلل���ة 
الحزب  م���رآة  ال��ج��ن��وب،  ف��ي  الشيعية  اإلجتماعية 
ال��ذي ب��ات أمينه  لنفسه، بل الحزب نفسه، ه��ذا 
العام يتحدث إليهم جميعًا بال تفرقة وال تصنيف 
وال إخفاء ألسرار، إال تلك المتعلقة باألهداف التي 
تفرضها السياسة اإليرانية في المنطقة، ألن هذا 
الخطابة  النوع من األخ��ب��ار ال يتماشى مع ط��الوة 
التفاصيل. قد تتصل  ااّل تدخل في  التي يجب 
هذه المقدرة والمتابعة والعصبية والقوة الزائدة 
الوقت،  مّر  كلما  واإلضافية  الحزب  الدائرة خلف 
اإلدارة  ان��ت��داب  األب��س��ط،  أول��ه��م��ا وه��و  بسببين، 
الحزبية  ال��م��ؤس��س��ات  إلدارة  إي��ران��ي��ي��ن  اإلي��ران��ي��ة 
اللبنانية،  ال��م��ن��اط��ق  ف��ي  ال��ل��ه"  ل����"ح���زب  ال��ت��اب��ع��ة 
ي صرامتهم 

ّ
إدارتهم، وتغذ وه��ؤالء صارمون في 

الخلفية الدينية والسياسية التي ولجوا منها إلى 
المجتمع الجنوبي المتشّيع على الطريقة اإليرانية 
م��ن��ذ ع���ق���ود. أم���ا ال��س��ب��ب ال��ث��ان��ي ف��ه��و أن "ح���زب 
الله" أصيل في الحراك اإلجتماعي الشيعي وبين 
أو  الشباب  المقاتلين  من  أك��ان��وا  عناصره، س��واء 
اإلداريين المسّنين، نساء ورجااًل. فهؤالء جميعًا 
من داخ��ل اإلجتماع الشيعي نفسه. لذا ال تصّح 
م��ق��ارن��ة س��ي��ط��رة "ح����زب ال���ل���ه" ج��ن��وب��ًا، بسيطرة 
ح��رك��ة "ف��ت��ح" وأح����زاب "ال��ح��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة" على 
األهلية  الحرب  على  السابقة  الفترة  في  الجنوب 
الصدر وحركة  اإلم��ام موسى  مرحلة ظهور  حتى 

المحرومين.
¶¶¶

أول ما يسمعه زائر بلدٍة من بلدات جبل عامل 
اإلجتماعية  مراتبهم  اخ��ت��الف  على  األهلين  م��ن 
األصولية  بالهجمة  يتعلق  والطبقية،  والعلمية 

إل��ى لبنان،  ال��ع��راق وس��وري��ا ومنهما  السنية ف��ي 
وج��دوا.  أينما  بالشيعة  تلحقه  ال��ذي  والتهديد 
يشعر الزائر بأن خوفًا حقيقيًا من هذه الجماعات 
يعتري محّدثيه. وهم يرون أن معارك كالقصير 
وال��ق��ل��م��ون وح��م��ص وغ��ي��ره��ا، م��ن ال��ت��ي خاضها 
"ح�����زب ال���ل���ه"، م��ن��ع��ت وص�����ول ه����ذه ال��ع��ص��اب��ات 
معاركه  في  الحزب  وأن  الشيعية،  المناطق  إل��ى 
ال��س��وري��ة ي��ق��ف س���دًا م��ن��ي��ع��ًا ف���ي وج���ه ال��س��ي��ول 
المؤيدون  الكالم يردده  السّنية األصولية. هذا 
بقايا  من  سياسيًا  الحزب  ومخالفو  والمحازبون 
اليسار ومحّبي المقاومة على أشكالها، أو كائنًا 
العلمانيون،  اليساريون  ه��ؤالء  لواءها.  َمن حمل 
الذين يفترض أنهم خارجون على قيد إنتمائهم 
ال��ط��ائ��ف��ي وال��م��ذه��ب��ي؛ وق���د ك���ان م���ن ش���أن أي 
��ق ب��ال��ت��ن��وع ال��س��ي��اس��ي وال��ث��ق��اف��ي 

ّ
ره�����ان ي��ت��ع��ل

يفيد  عليهم؛  يقع  أن  الشيعية  الطائفة  داخ��ل 
أو  مستنكفون  بأنهم  الواقعي  األح���داث  مجرى 
خائفون أو خاضعون لألمر الواقع، فيما هم يرون 
الله"  "ح��زب  إليه  يجّر  ال��ذي  المدقع  اإلستنقاع 

الطائفة الشيعية في لبنان. 

ال���ح���روب اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ك��ث��ي��رة وال��ع��دوان��ي��ة 
وال����م����دّم����رة، ل���م ت��ك��ّت��ل األف������راد وال���ج���م���اع���ات في 
ال��ل��ه" كما تفعل  "ح��زب  ح��ول  الشيعية  الطائفة 
فإبان  العكس.  على  بل  اآلن.  السنية  الجماعات 
لبنان كان من بين  اإلحتالل اإلسرائيلي لجنوب 
ع��م��الء إس��رائ��ي��ل ش��ي��ع��ة ك��ث��ر ف���ي ق���رى ال��ش��ري��ط 
ال��ح��دودي. أم��ا خ���ارج ال��ش��ري��ط، أي ف��ي المناطق 
المحّررة، فكان يرتفع صوت معارضي سياسات 
والمستقلين  السابقين  اليساريين  م��ن  ال��ح��زب 
وال��ل��ي��ب��ي��رال��ي��ي��ن، وب��ع��ض��ه��م ج������ّرب، ف���ي أواس����ط 
حول  اإلجتماع  المنصرم،  القرن  من  التسعينات 
أطر  ف��ي  ث��م  أواًل،  ص���ادق  حبيب  السابق  النائب 
تنظيمية يسارية سرعان ما كان عقدها ينفرط. 
لكن في هذه اآلون��ة اختفى ه��ؤالء جميعًا، إن لم 
نقل إنهم أنضووا في األطر اإلجتماعية الموالية 
فهؤالء  المناوئين  من  القليلة  ة 

ّ
القل أم��ا  للحزب. 

ي��ت��م ت��خ��وي��ن��ه��م وإت��ه��ام��ه��م ب��ال��ع��م��ال��ة، إذا أع��ل��وا 
الصوت في رفضهم سياسة "حزب الله" اللبنانية 

والسورية. 

كلما امتّد زمن القتال في سوريا، 
مالت كّفة الغلبة ألعداد الشهداء 
الذين يسقطون هناك، فيتالشى 

جمع الذين قاتلوا العدو اإلسرائيلي 
ويتراجع إلى خلفية المشهد، 

بالطريقة نفسها التي ُدفع بها 
شهداء أحزاب "الحركة الوطنية" 
إلى ثقب النسيان بعد استيالء 

"حزب الله" على مقاليد المقاومة
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يف العدوان اإلسرائيلي 
وسؤال االنتفاضة الثالثة

في الحرب العالمية الثانية أنشأ مؤتمر موسكو 1943 
لجنة للتحقيق في جرائم الحرب، ووّقع ممثلو الدول 

الكبرى في العام 1945 اتفاقًا يقضي بتأليف محكمة 
عسكرية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد السالم، وهم 

من الذين أعّدوا الحرب العدوانية وجرائم إبادة العنصر 
أو العرق. اجتمعت لهذا الغرض محكمة نورمبرغ 

1945-1946 وحكمت باإلعدام وبالسجن على عدد 
من كبار قادة النازية. كان ذلك ابتغاء مزيد من احترام 

كرامة اإلنسان حتى في الحروب المرعبة بالذات. اليوم 
كاألمس، ال نزال نشعر كبشر بالحاجة العميقة إلى ما 

ليس منه بد، إلى محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي 
الجرائم ضد اإلنسانية في إسرائيل وما شابهها من 

أنظمة، إقليميًا ودوليًا، باعتبارها عائقًا رهيبًا في وجه 
الكرامة اإلنسانية الفردية والجماعية. 

عال شيب الدين*

ال��واق��ع، ليست س��وى كيان  إسرائيل ه��ذه في 
ص���ه���ي���ون���ي ي��س��ت��ن��د إل�����ى خ����راف����ة س���م���ّو ال���ع���رق 
اليهودي وف��رادة إسرائيل كبرهان على حضور 
اإلل�����ه ف���ي ال���ت���اري���خ، وغ���ي���ر ذل����ك م���ن اع��ت��ق��ادات 
بتفوق  هتلر  اعتقاد  الصميم  في  مريضة تشبه 
ومكانتها  ألمانيا  موقع  جعل  ال��ذي  اآلري  العرق 

"فوق الجميع".
ن��ض��م ص��وت��ن��ا إل����ى ك���ل األص�������وات ال��م��ط��ال��ب��ة 
ب��ف��ت��ح ت��ح��ق��ي��ق دول����ي ف���ي ش����أن ج���رائ���م ال��ح��رب 
ت����زال، وف���ي ش��أن  ال��ت��ي ارتكبتها إس��رائ��ي��ل وال 
وهو  أب��و خضير حرقًا  محمد  الفلسطيني  مقتل 
ح���ي، وال��ت��ح��ق��ي��ق أي��ض��ًا ف���ي ش���أن م��ق��ت��ل ث��الث��ة 
ش��ب��ان إس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن ب��ع��د اخ��ت��ط��اف��ه��م ع��ل��ى يد 
الفلسطينية أليام بحسب زعم  حركة "حماس" 
اإلسرائيليين، تلك الرواية اإلسرائيلية الصرفة 
مستقلة  أي جهة  م��ن صحتها  تتثبت  ل��م  ال��ت��ي 
إثرها  على  إسرائيل  اعتقلت  وال��ت��ي  اآلن،  حتى 
المئات من الفلسطينيين، وإليها استندت على 
ما يبدو، لتبرير عدوانها الوحشي األخير على غزة؛ 
القطاع الذي استهدف فيه القصف اإلسرائيلي 
ال��م��دن��ي��ي��ن اآلم��ن��ي��ن ف���ي ب��ي��وت��ه��م، وال���م���دارس، 
كبت مجازر في 

ُ
المساجد، المستشفيات...، وارت

حق عائالت بأكملها. 

أعلنت  قد  الفلسطينية  الصحة  وزارة  كانت 
حتى يوم 30 تموز 2014 مقتل 1232 شهيدًا 
ي��ت  وس��ق��وط أك��ث��ر م��ن 7000 ج��ري��ح، وق���د س��وِّ
أحياء بأكملها في األرض، كحي الشجاعية شرق 
صف 

ُ
غزة – على سبيل المثال ال الحصر- الذي ق

في العشرين من شهر تموز وراح ضحية القصف 
أك��ث��ر م���ن  70ش���ه���ي���دًا، وق���د رف��ض��ت إس��رائ��ي��ل 
حينئذ م��ج��رد ه��دن��ة ح��ت��ى، ل��م��دة ث��الث ساعات 
منعت  بل  والقتلى،  والمصابين  الجرحى  إلج��الء 
 

ٌ
سيارات اإلسعاف من الوصول إلى الحي. قصف

ط���ال ع��ائ��الت ب��أك��م��ل��ه��ا واس��ت��ه��دف صحافيين 
ومدارس ومأوى عَجزة. بعد انتشال الجثث خالل 
"ال��ه��دن��ة اإلن��س��ان��ي��ة" ي��وم 27 ت��م��وز ارت��ف��ع عدد 

الشهداء في الحي إلى 120. 
بحسب تقديرات األمم المتحدة، ثمانون في 
المدنيين.  م��ن  ه��م  غ��زة  ف��ي  الضحايا  م��ن  المئة 
ق��ص��ف ال��م��دن��ي��ي��ن ج��ري��م��ة ح����رب ال ُي��ق��َب��ل في 
صددها أيُّ نوع من األعذار والذرائع وفق القانون 
لنا أن نستشهد ببعض ما صّرحت به  ال��دول��ي. 
حقوقية  ومنظمات  ع��ام��ة  إنسانية  شخصيات 
وت���ق���اري���ر دول����ي����ة. ف���ي ج��ل��س��ة ل��م��ج��ل��س ح��ق��وق 
اإلنسان انعقدت منذ أيام، اعتبرت نافي بيالي 
أن "ال��ح��رب ع��ل��ى غ���زة ان��ت��ه��اك ل��ل��ق��ان��ون ال��دول��ي 
منظمة  أم��ا  المدنيين".  استهداف  يحظر  ال��ذي 
"هيومن رايتس ووتش" فقد أكدت مرارًا: "على 
القانونية  غير  هجماتها  عن   

ّ
تكف أن  إسرائيل 

ب��ال ح��دود"  على غ���زة"، وطالبت منظمة "أط��ب��اء 
ال��ع��ودة إلى  ب��وق��ف اس��ت��ه��داف المدنيين. وف��ي 
"الحصار  جاء:  غولدستون 2009-2008  تقرير 
ج��ري��م��ة ح���رب ف��ي ال��ق��ان��ون ال���دول���ي وي��ج��ب رف��ع 

الحصار عن غزة". 
ت�����رى ل����م����اذا ي���خ���اف اإلس���رائ���ي���ل���ي���ون ال��ت��وج��ه 
لماذا  بريئين  ك��ان��وا  إن  ال��دول��ي��ة؟  المحاكم  إل��ى 

يخافون؟ 
¶¶¶

بعيدًا من األلعاب اللغوية السمجة التي طالما 
أطلقتها إسرائيل على عملياتها العسكرية ضد 
السحاب"،  "عمود  األع��زل:  الفلسطيني  الشعب 
"الرصاص المثقوب"، وأخيرًا "الجرف الصامد"، 
العملية التي بدأت على غزة يوم 7 تموز 2014، 
والتي ارتأت إحدى السيدات من أهالي غزة في 

ال��ب��ي��وت"؛  "ح���رب  تسّميها  أن  إع��الم��ي��ة،  مقابلة 
ق��ادرة  أو  ال نظن مفردة "ح��رب" حتى، منِصفة 
على وصف الواقع بدقة. ما يجري في غزة عدوان 
غ��اش��م وغ������ادر. ال ح���رب م��ت��ك��اف��ئ��ة ب��ي��ن طرفين 
 وعتادًا بشكل 

ً
عّدة نّدْين، متأهَبْين، ومجهَزْين 

متكافئ. بل إن التضخيم من القدرة العسكرية 
نعتقد،  كما  شأنه،  من  الفلسطينية  للمقاومة 
بالفلسطينيين،  ال���ض���رر  م���ن  ال��م��زي��د  ي��وق��ع  أن 
وم���ا ص����دور ب��ي��ان م���ن م��ج��ل��س األم����ن ي��دع��و فيه 
"ك���ل األط������راف" إل���ى وق���ف إط����الق ال���ن���ار، س��وى 
دالل�����ة ع��ل��ى أن����ه م���ن غ��ي��ر ال��م��ن��ط��ق��ي، وم����ن غير 
األخ��الق��ي وال ال��واق��ع��ي، أن ي��ج��ري ال��ح��دي��ث هنا 
ْين. إذ إسرائيل دولة 

َ
ين متقاتل عن "طرفين" ندَّ

اح���ت���الل، وه���ي ط���رف "م���ه���اِج���م"، ل��دي��ه ت��رس��ان��ة 
ز بجيش وعدة وعتاد، وب�"أحدث"  ضخمة، مجهَّ
األسلحة وأكثرها "تطورًا"، بينما الفلسطينيون 
ال��م��ق��ات��ل��ون ه��م "م���ق���اوم���ون"، ال يملكون س��وى 
إسرائيل  وف��ي حين تقتل  ال��س��الح.  م��ن  القليل 
مدنيين ومسّنين وأطفااًل ونساء وأبرياء، تقتل 
في  إسرائيليين.  جنودًا  الفلسطينية  المقاومة 
ت��ط��ور ُي��ع��ت��َب��ر إي��ج��اب��ي��ًا ف��ي ال��خ��ط��اب السياسي 
د قائدها خالد مشعل في خطاب 

ّ
ل�"حماس"، أك

بعد أيام من بدء العدوان على غزة، أن المقاومة 
إسرائيل. في هذا  المدنيين في  لن تستهدف 
يتبّدى شرف المقاومة الفلسطينية من حيث هي 
تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، في قبالة 
اإلنسانية  القيمة  ل��دي��ه  تنعدم  اح��ت��الل  جيش 
وأماكن  مدنيين  ويستهدف  األخالقي،  والمبدأ 
م��دن��ي��ة ودي��ن��ي��ة. ح��ت��ى أن ث��م��ة ف��ي��دي��وًا ُيظهر 
قصفًا إسرائيليًا على مقبرة في رفح جنوب غزة! 
ال تكتفي إسرائيل على ما يبدو، بقتل الحياة، 
بذلك  لتمسي  أي��ض��ًا،  نقيضها  ق��ت��ل  ت��ري��د  ب��ل 

نموذجًا للعدم، للخواء، للحقد المطلق.
¶¶¶

ي���ري���د اإلس���رائ���ي���ل���ي���ون غ����زة م��ن��ط��ق��ة م��ن��زوع��ة 
ال������س������الح، ي���واف���ق���ه���م ف�����ي ذل������ك األم���ي���رك���ي���ون 
خصوصًا، مثلما يوافقونهم في اعتبار المقاومة 
يريد  إره��اب��ي��ة".  "منظمات  م��ج��رد  الفلسطينية 
اإلسرائيليون تدمير األنفاق في غزة، وتنسجم 
تريد  التي  المصرية  السلطات  اإلرادة  ه��ذه  م��ع 
أيضًا تدمير األنفاق وتدمير التيارات اإلسالمية 
دفعة واحدة. في خصوص السلطات المصرية، 
العسكر في مصر قد  أن  التاريخ  س��وف يسّجل 
أغلقوا معبر رفح في وجه الجرحى الفلسطينيين 
وه��و  ج��م��ع��ة  ي����وم  أن����ه  ب��ح��ج��ة   ،2014/7/11 ي����وم 
يريد  الفلسطيني  الشعب  لكن  رسمية!  عطلة 
الناس في غزة يريدون  أواًل، واالنعتاق.  الحرية 
يبقوا  وأاّل  ال��خ��ارج��ي  ال��ع��ال��م  ع��ل��ى  ي��ن��ف��ت��ح��وا  أن 
يفتحه  وحيد  ب��ّري  بمنفذ  محكومين  محاَصرين 
صاحبه متى يشاء ويغلقه متى يشاء؛ معبر رفح 
 أهلها أن يتمتعوا 

ّ
أعني. غزة على البحر، ومن حق

لديهم  تكون  وأن  بالعالم،  يصلهم  بحري  بممّر 
م��وان��ئ وم���ط���ارات، وك��ل م��ا ه��و الئ��ق بعيش حّر 
كريم )كيف يملك قصب السكر في فلسطين 
 هذه الحالوة ويشرب 

َّ
العربية كافة، كل والبالد 

الناس فيها الشاي ُمّرًا؟!(. أما آن أوان زمٍن تكون 
تتوازى  أو  للسياسة؟  ال  ل��ألخ��الق  األول��وي��ة  فيه 

فيه األخالق مع السياسة؟ 

إسرائيل عدّو بالضرورة 
لكل توّجه أو جهد وحدوي

ث��م��ة غ���اي���ات ي��ن��زع إل��ي��ه��ا اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون عبر 
لعل  الفلسطينيين،  ع��ل��ى  المستمر  ع��دوان��ه��م 
وض��رب  الفلسطيني  ال��ص��م��ود  تفتيت  أب���رزه���ا، 
الفلسطينيين  ل��ّم شمل  شأنها  م��ن  محاولة  أي 
على  بينهم.  واألخ�����ّوة  ال��وح��دة  أواص����ر  وتعميق 
ضوء هذا، يمكن فهم العدوان األخير على غزة 
القاصد، من جملة مقاصد، إلى ضرب الحاضنة 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة. ي��ب��دو 
ذل���ك م��ن خ���الل ال��خ��ط��اب اإلع���الم���ي اإلس��رائ��ي��ل��ي 
المدنيين دروع��ًا،  الزاعم أن "حماس" تتخذ من 
وت��ح��ت��م��ي ب��ال��م��س��اج��د وت��ت��خ��ذ م���واق���ع ت��دري��ب 
يريدون  والمستشفيات.  المدارس  من  بالقرب 
القاهرة  وات��ف��اق  الفلسطينية  المصالحة  ض��رب 
2012 الذي أفضى إلى تشكيل "حكومة وفاق 
 تحريض من 

ّ
وطني". الحكومة التي باتت محل

اإلسرائيلي،  واإلع���الم  اإلسرائيليين  "الساسة" 
كون االنقسام الفلسطيني كان في السابق أكبر 

انتصار استراتيجّي إلسرائيل.
ب��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن االخ���ت���الف اإلي��دي��ول��وج��ي 

و"ح��م��اس"  التفاوض  تفّضل  التي  "ف��ت��ح"  بين 
الوفاق  "حكومة  فإن  المقاومة؛  إلى  تنحاز  التي 
ال���وط���ن���ي" – ك��م��ا ي���ق���ول ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون- هي 
ت��ض��ّم خبراء  ت��ك��ن��وق��راط،  إن��ج��از، كونها حكومة 
وال  "ف��ت��ح��اوي��ة"  ليست  الحكومة  وأك��ادي��م��ي��ي��ن. 
"ح���م���س���اوي���ة". ه��ك��ذا ي��ص��ب��ح م���ن ال��س��ه��ل فهم 
تصريحات، من مثل تصريح ليبرمان في مطالبته 
في  "حماس"  على  بالضغط  الدولي"  "المجتمع 
شأن عدم مشاركتها في الحكومة الفلسطينية. 
وهذا األخير كان قد هّدد عام 2009 باستعمال 

قنابل تؤدي إلى عد السماع بغزة مرة ثانية!
إس��رائ��ي��ل،  الفلسطينية  المصالحة  أح��رج��ت 
��ت أوراق���ه���ا، ل���ذا افتعلت 

َ
ع��ل��ى م��ا ي��ظ��ه��ر، وك��ش��ف

ال���ح���وادث ق��ب��ل ع��دوان��ه��ا ع��ل��ى غ����زة، ث��م ب��اش��رت 
 الدولي مبنّي على إقامة دولتين، 

ّ
العدوان. الحل

إال أن اإلسرائيليين يجيبون: ليس هناك شريك 
مائير  غولدا  ت��رى  "اعترافاتها"  )ف��ي  فلسطيني 
رئيسة وزراء إسرائيل سابقًا أنه "ال يوجد شعب 
وزراء في  ه���ن���اك  ف��ل��س��ط��ي��ن��ي"(!  اس���م���ه ش��ع��ب 
بوجود  االعتراف  اإلسرائيلية يرفضون  الحكومة 
شعب فلسطيني حتى. ألهذا الحد وصل العمى 
اإلسرائيليون  دّم��ر  لقد  اإلسرائيلي؟  السياسي 
العملية السلمية وتحّدوا العالم وخرقوا قوانينه. 
أجل  من  التقسيم  سياسة  اإلسرائيليون  ينهج 
الفلسطينية  الوحدة  ض��رب  يريدون  السيطرة، 
د  لكي يقولوا للعالم: ما من طرف فلسطيني موحَّ
المستوطنات.  ��ع��وا  ي��وسِّ ول��ك��ي  ن��ف��اوض��ه،  ل��ك��ي 
لماذا بنى اإلسرائيليون الجدار )نظام األبارتايد( 
الفلسطينيين  الغربية؟ يريدون من  الضفة  في 
جذورهم  من  اقتالعهم  يريدون  تاريخهم.  إنكار 
وط��م��س ه��وي��ت��ه��م )ف���رادت���ه���م(. إس��رائ��ي��ل كيان 
غاصب ومغتِصب. "دول��ة" ال تعرف حدودها وال 
تريد أن تعرف. في "ضوء" هذا كله وأكثر، يمكن 
فهم قول ل�تسيبي ليفني: "لن نقول لكم أبدًا أين 
لفلسفة  يصبح  المقابل،  في  إسرائيل".  ح��دود 

فيخته "أن��ا أق���اِوم؛ إذًا أن��ا م��وج��ود" ك��ل المعاني 
على أرض فلسطين. أرض الفلسطينيين.

في الدعائية اإلسرائيلية
ي��م��ك��ن ف���ي ص����دد ال��دع��ائ��ي��ة ه����ذه، م��الح��ظ��ة 
��ي��ه��ا ف����ي م���وض���وع���ي���ن أس���اس���ي���ي���ن، ي��م��ك��ن 

ّ
ت��ج��ل

وثانيهما  المسكنة"،  ب�"سياسة  أحدهما  عنونة 
ب�"سياسة االستعالء".

1
دع���ون���ا ال ن��س��اف��ر ب��ع��ي��دًا ف���ي ع���ال���م ال��ت��ن��ظ��ي��ر 
 مباشرة من الواقع، 

ّ
والمفاهيم المجردة، ونستل

أمثلة من شأنها أن تكون دااًل ومدلواًل في آن 
المسكنة" اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة.  ع��ل��ى "س��ي��اس��ة  واح���د 
��رض��ت ال��ح��رب ع��ل��ي��ن��ا"، ب��ه��ذا التعبير ي��ح��اول 

ُ
"ف

اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون إي��ه��ام ال��ع��ال��م، ال��غ��رب��ي خصوصًا، 
بيوتهم  ف��ي  قابعين  ك��ان��وا  "م��س��اك��ي��ن"،  بأنهم 
بجيش  ال��ع��دّو  يباغتهم  أن  قبل  هانئين  آمنين 
ك��ام��ل ال��ع��دة وال��ع��ت��اد!، ف��ي حين أن��ه��م ح��ّض��روا 
ال��ح��وادث،  افتعلوا  وأَع����ّدوا.  للحرب وج��ّه��زوا لها 
الحرب  لتبرير  ال���الزم  ال��دم��وي  الخطاب  وح���ددوا 
سياسيًا وإعالميًا. يقولون: "إسرائيل تستخدم 
ال����ص����واري����خ ل���ك���ي ت��ح��م��ي ش��ع��ب��ه��ا، و"ح����م����اس" 
ت��ح��ت��م��ي ب��ش��ع��ب��ه��ا ل���ك���ي ت��ح��م��ي ص���واري���خ���ه���ا". 
المستشفيات  قصف  ي��غ��دو  لكي  ه��ذا  يقولون 
وال��م��دارس والمساجد وال��ب��ي��وت، م��ق��ب��واًل. لكي 
يمسي قتل األطفال والنساء واألبرياء المدنيين 
العزل مستساغًا. لكي يقتلوا كل شعور إنساني، 
وكل تعاطف مع الفلسطينيين بالنسبة إلى َمن 
على  المشهد  خ���ارج  م��ن  الخبر  أو  ال��ح��دث  يتابع 

األرض. 
ق��ول دع��ائ��ّي م��ن مثل "ن��واج��ه ع���دّوًا شرسًا"، 
ل��رئ��ي��س ال������وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي ن��ت��ان��ي��اه��و، ي��دف��ع 
البعض، إلى المساواة بين الطرفين الفلسطيني 
واإلسرائيلي، كأنهما في حرب متكافئة. وعندما 

يقول نتانياهو أيضًا: "أمامنا مهمة واحدة، وهي 
مكافحة اإلرهاب"، المهمة التي بات معلومًا أنها 
والطغيان  والعسكر  االس��ت��ب��داد  أنظمة  ذري��ع��ة 
حول العالم، في قمع الحريات وسحق الكرامات 
وس��ل��ب ح��ق��وق ال��ش��ع��وب ف��ي ت��ق��ري��ر مصائرها، 
فإن ذلك القول، من شأنه اإليحاء بأن إسرائيل 
 وق���ان���ون ت��ح��ارب اإلره�����اب، ف��ي حين 

ّ
دول����ة ح���ق

أنها دول��ة قامت على اإلره��اب وتأّسست عليه، 
ال��ه��اغ��ان��اه )م���ث���اًل(، التنظيم  ف��ت��اري��خ ع��ص��اب��ات 
العسكري للحركة الصهيونية، حافل باإلرهاب، 
القذرة كافة  الوسائل  بذبح األبرياء، باستعمال 
أراض��ي��ه��م  م��ن  الفلسطينيين  تهجير  أج���ل  م��ن 
وبيوتهم، وتشريدهم. يتحدثون عن تنظيمات 
إره��اب��ي��ة، بينما ح���زب "ال��ل��ي��ك��ود" )م��ث��اًل أي��ض��ًا( 
ف��ي تطرفه وتشدده  إره��اب��ي  ي���وازي أي تنظيم 

وتعصبه.
ي���ح���ّض ال��ت��ف��ك��ي��ر ال���ن���ق���دي ع��ل��ى اإلم����ع����ان في 
التمييز ب��ي��ن ن��ق��ل ال��خ��ب��ر وال��دع��اي��ة، ب��ي��ن ال��واق��ع 
الخبر  وص���وغ  الناضجة  المعرفة  بين  وال��دع��اي��ة، 
له.  ج  ي���روَّ َم��ن  لصالح  ي��ك��ون  بحيث  أو صناعته، 
من  التي  اإلسرائيلية  "التحذيرات"  ف��إن  وعليه، 
ش��أن��ه��ا ت��ن��ب��ي��ه ال��م��دن��ي��ي��ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن قبل 
القصف، والتي دأب اإلسرائيليون على الحديث 
بدء عدوانهم األخير على غزة،  إعالميًا منذ  عنها 
يفّند الواقع كذبها. وما استشهاد عشرة أطفال 
في متنزه بمخيم الشاطئ غرب غزة في أول أيام 
عيد الفطر، يوم استجابت المقاومة الفلسطينية 
لدعوة األمم المتحدة للدخول في هدنة مدتها 24 
 لمناسبة العيد، الهدنة التي رفضها 

ً
ساعة مراعاة

اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون أو ل��م ي����رّدوا ف��ي ش��أن��ه��ا، م��ا تلك 
الواقعة سوى دليل واح��د و"بسيط" على كذب 
الوقائع  اإلس��رائ��ي��ل��ي، وص���دق  اإلع��الم��ي  الخطاب 
التي تتحدث عن جرائمهم. بعض األهالي في غزة 
وصفوا المنشورات التي قال اإلسرائيليون إنهم 
وّزعوها لكي يبتعد المدنيون عن مواقع "حماس" 

ومراكزها، بأنها "مثيرة للذعر ال التحذير".

2
اإلسرائيلية  االس��ت��ع��الء"  "س��ي��اس��ة  تقتضي 
ب���ذل ال��ق��س��م األع��ظ��م م��ن ال��ط��اق��ات ف��ي دعائية 
ت��ص��ّور إس��رائ��ي��ل ن��م��وذج��ًا ف��ي ال��دي��م��وق��راط��ي��ة، 
والتعايش م��ع اآلخ���ر، وال��س��الم. ن��م��وذج متحّضر 
ي���ص���رف ط���اق���ات ه��ائ��ل��ة ف���ي م���ج���االت ال��ت��ع��ل��ي��م 
االقتصادية  والتنمية  والثقافة  والفن  والصحة 
واالجتماعية، في قلب "ش��رق أوس��ط" متخلف، 
طائفية  دينية  بصراعات  يمور  دم��وي،  جاهل، 
والوقائع  التجارب  كل  أن  غير  وإثنية.  مذهبية 

التاريخية أثبتت وال تزال، مذ تّم "زرع" إسرائيل 
ف���ي ق��ل��ب ال��ع��ال��م ال���ع���رب���ي، أن ال��س��م��ة ال��رئ��ي��س��ة 
ال��ع��دوان��ي��ة وك��راه��ي��ة اآلخ����ر. من  للصهاينة ه��ي 
اإلسرائيليين وحلفائهم، األميركيين خصوصًا، 
شعوبها  تسحق  كيف  العربية  األنظمة  مت 

ّ
تعل

والفن  والثقافة  واإلب��داع  والفكر  الحرية  وتقمع 
وال��م��ع��رف��ة، أو م��ح��اول��ة م��ه��ّم��ة وج����ادة للنهوض 
ما  والتنمية.  والتعليم  العربية  البلدان  باقتصاد 
 ث���ورات "ال��رب��ي��ع العربي" 

ّ
ج��رى وال ي���زال ف��ي ظ��ل
مثال واضح على ذلك. 

ي����ق����ول اإلس���رائ���ي���ل���ي���ون إن����ه����م دع�������اة س����الم، 
في  وديموقراطية  حداثة  ورّواد  نهضة،  صّناع 
المنطقة. ل��ك��ن ف��ي األم���س ال��ق��ري��ب، ب��ع��د أي��ام 
قليلة م��ن ب���دء ال���ع���دوان اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى غ��زة، 
ك��ان "ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي" ق��د ق��ّدر خسائر 
االقتصاد اإلسرائيلي جّراء هذه الحرب، ب� 546 
مليون دوالر. يتبّجح اإلسرائيليون في خصوص 
إدخالهم سيارات أغذية إلى قطاع غزة، وُهم في 
، ي��أخ��ذون ث��م��ن ه���ذه ال��م��واد 

ُ
األص����ل، وم���ن ق��ب��ل

وغيرها من الفلسطينيين!
المساعدات  ق��ام��ت على  إس��رائ��ي��ل  أن  م��ع��ل��وٌم 
ال��ت��س��ّول(، وليس من شأن  )لكي ال نقول على 
ون مساعدات من دول كالدول الغربية 

ّ
من يتلق

ًا منها،  عتِبر إسرائيل جزء
َ
مثاًل، تلك الدول التي ت

أو ي��ده��ا ال��م��م��دودة إل���ى ق��ل��ب ال��ش��رق األوس���ط، 
إحراز إنجازات ترتقي بأحوال البشر وأوضاعهم. 
فمعلوٌم أيضًا أنه ليس من مصلحة إسرائيل وال 
الشرقيين  المستبدين  مصلحة  من  وال  ال��غ��رب، 
ت��ك��ون ف��ي الشرق  أي��ض��ًا، أن  والظالميين ك��اف��ة 
األوسط ديموقراطية وحرية ونماء ورخاء. أمضت 
م��ن زعماء  باعتبارها واح���دة  )م��ث��اًل(  غ��ول��دا مائير 
الحركة الصهيونية، مذ جاءت إلى فلسطين عام 
1921، أمضت حياتها مسافرة تجمع األموال، ال 
بل لكي  إسرائيل،  لكي تبني "حضارة" اسمها 
ويبدو  األوس��ط".  "الشرق  الحضارة في  تقّوض 
أن ال��ت��ق��وق��ع، واإلح���س���اس ال��دائ��م ب��ال��ع��زل��ة ل��دى 
فعل  رّد  المقابل  ف��ي  يستدعي  اإلسرائيليين، 

مضادًا دائمًا بحثًا عن القوة والحماية.
ف���ي س���ي���اق "س��ي��اس��ة االس���ت���ع���الء" ن��ف��س��ه��ا، 
أي��ض��ًا إدراج اس��ت��رات��ي��ج��ي��ا "اإلن����ك����ار أو  ي��م��ك��ن 
جوانب  ع��ن  ال��ح��وادث  تكشف  حين  التضليل 
"العدول عنهما  ضعف لدى اإلسرائيليين" ثم 
ح��ي��ن ال ي��ع��ود ه��ن��اك ج����دوى م��ن��ه��م��ا". ن��ط��رح 
ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال���م���ث���ال: ح��ي��ن أس������َرت "ك��ت��ائ��ب 
القسام"، الجناح العسكري ل�"حماس"، الجندي 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ش����اؤول أرون، ب��ع��د أي����ام م��ن ب��دء 
ال���ع���دوان اإلس��رائ��ي��ل��ي األخ��ي��ر ع��ل��ى غ����زة، أن��ك��َر 

ترى لماذا يخاف اإلسرائيليون التوجه 
إلى المحاكم الدولية؟ إن كانوا 

بريئين لماذا يخافون؟ أما آن أوان 
زمٍن تكون فيه األولوية لألخالق ال 
للسياسة؟ أو تتوازى فيه األخالق 

مع السياسة؟ 

دعونا ال نسافر بعيدًا في عالم التنظير والمفاهيم المجردة، ونستّل مباشرة 
من الواقع، أمثلة من شأنها أن تكون دااًل ومدلواًل في آن واحد على 

"سياسة المسكنة" اإلسرائيلية. "ُفرضت الحرب علينا"، بهذا التعبير يحاول 
اإلسرائيليون إيهام العالم، الغربي خصوصًا، بأنهم "مساكين"، كانوا قابعين 
في بيوتهم آمنين هانئين قبل أن يباغتهم العدّو بجيش كامل العدة والعتاد!

نحن ال نعيش

تفصيل من لوحة لريم الجندي.
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س��ف��ي��ر إس���رائ���ي���ل ل����دى األم�����م ال��م��ت��ح��دة ذل���ك، 
واعترفوا  بعد  ما  في  ع��ادوا  اإلسرائيليين  لكن 
ب��أس��ر ال��ج��ن��دي. أم���ا ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م الجيش 
أكثر من مقابلة،  اإلسرائيلي، فقد استفّز في 
إلى  القاصدين  اإلعالميين،  من  بعض سائليه 
ال��ت��ع��ّرف م��ن��ه إل���ى أع�����داد ال��ق��ت��ل��ى ف���ي ص��ف��وف 
ال��ج��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي ج����ّراء ع���دوان���ه ع��ل��ى غ��زة. 
استفّزهم عندما راح يتهّرب من اإلجابة محاواًل 
عن  الحديث  حارفًا  السؤال،  من  الهدف  تغيير 
اإلسرائيليون  يعود  أن  قبل  ذلك  كان  مساره. 
وي��ع��ت��رف��وا ب��م��ق��ت��ل ج��ن��ود م���ن ج��ي��ش��ه��م، وص��ل 
عددهم في يوم 29 تموز إلى 52 قتياًل بحسب 

ما تم تداوله إعالميًا.

عن "ضبط النفس" 
ين و"الدفاع عن النفس" اإلسرائيليَّ

1
ي��ب��دأ ن��ص��ُب ال��ف��خ��اخ ل��ل��ق��ارئ، ال��غ��رب��ي على 
األرج��ح، من العنوان: "اعترافات غولدا مائير". 
إذ ي��وح��ي ب���أن م��ؤل��ف��ت��ه م��ائ��ي��ر ن��ف��س��ه��ا، س��وف 

"تعترف" بما قد ال يخطر على بال، كون كلمة 
"اع��ت��راف" قد تحيل في معنى ما على دهاليز 
ر وبواطن وأعماق، كما قد توحي 

َ
وكهوف وُحف

ب����أن "ال���م���ع���ت���ِرف" ي���ري���د ال��ك��ش��ف ع���ن أخ��ط��اء 
ال��ب��وح بها، كنوع من  ب��ض��رورة  وك���وارث يشعر 
التكفير عن إثم أو آثام. لكن القارئ، النقدي 
على األغلب، سوف يكتشف على مّر أكثر من 
ثالثمئة صفحة أن الكتاب، إن هو سوى ضرب 
ي��ك��رس لها  ال��ت��روي��ج للصهيونية  م��ن ض���روب 
إلى  تستند  عنصرية  كحركة  وواق��ع��ًا  مفهومًا 
اعتقادات زائفة وباطلة من أجل إمرار احتاللها 
مشروعها  ف��ي  وال��م��ض��ّي  الفلسطينيين  أرض 
االس��ت��ط��ي��ان��ي ال��ت��وس��ع��ي. م���ا م���ن ف��ك��ر أص��ي��ل 
الكتاب، ما من ثقافة، وال معرفة،  وعميق في 
وال م��س��ت��ن��دات ت��اري��خ��ي��ة م���وث���وق ب��ه��ا ت��دع��م 
ال��م��زع��وم ف��ي��ه. وال أخ���الق أي��ض��ًا. ب��ل عنصرية 
إلصاق سمة  عن  تتوانى  ال  وكراهية  وتعّصب 
اإلرهاب بالعرب دونما أدنى إحساس بالخجل، 
أو حد أدنى من المعرفة. فإن كان يصّح وصف 
ت��ن��ظ��ي��م م���ا أو ح���زب م���ا، أو ف���رد م���ا ب���اإلره���اب، 

فهل يصّح – علميًا على األق��ل- وصف قومية 
باإلرهاب؟!

ف���ي ال��ص��ف��ح��ة 134 م���ن ال��ك��ت��اب ال��م��ذك��ور، 
"ال��ت��ع��اون". تتحدث  دار  ع��زم��ي،  ع��زي��ز  ترجمة 
النفس" فتعتبره  المؤلفة عن "سياسة ضبط 
"أص�����ع�����ب م�����ن ال���������رّد واالن�����ت�����ق�����ام". وت�������رى أن 
"ال��ه��اف��الغ��ا" ه��و "األس���ل���وب األخ��الق��ي الوحيد 
���ب���اع���ه". ث���م ت��ق��ول إن 

ّ
واألوح������د ال����ذي ي��ج��ب ات

"الهاغاناه استخدمت سياسة ضبط النفس". 
م��ع��ل��وم أن ال���ه���اغ���ان���اه ش��أن��ه��ا ش����أن ع��ص��اب��ات 

لم تتوان عن استخدام أشد  أرغ��ون وشتيرن، 
الفظاعات والفظاظات ضد الفلسطينيين، من 
وبيوتهم.  أراضيهم  مغادرة  على  حملهم  أج��ل 
)غ��ال��ب��ًا م��ا ي��ك��ون ال��م��ب��ال��غ��ون ف��ي ش���أن التعقل 
وال���ه���دوء ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��خ��ط��اب، ال��م��ف��رط��ون 
واألخالقية  اإلنسانية  القيم  ع��ن  الحديث  ف��ي 
ال��س��ام��ي��ة ال��رف��ي��ع��ة ال��م��س��ت��وى، ع��ل��ى المستوى 
العمالني الواقعي نقيض ما يقولون. ويبدو أن 
المعنوية  القيمة  الهائل في  النقص  أو  الخواء 
ال����ذي ي��ع��ان��ي��ه ه����ؤالء ح��ي��ال اآلخ�����ر، ي��دف��ع إل��ى 

غ فيه 
َ
تعويضه بشكل هائل في المقابل، ومبال

على صعيد الخطاب(.
أيًا يكن، في اإلمكان استنباط بؤس "ضبط 
النفس" الذي تتحدث عنه مائير، وزيفه، من 
خ���الل م��ا ي��ج��ري اآلن ف��ي غ���زة. ي��ف��ت��رض ضبط 
ال��ن��ف��س ال��م��م��اَرس م��ن ط���رف، أن ه��ن��اك طرفًا 
آخرًا يعمد إلى االستفزاز أو االبتزاز، ومع ذلك 
وال  متفّهمًا،  ه��ادئ��ًا،  ز 

َ
المستف ال��ط��رف  يبقى 

فلنفترض  ق��ل��ي��اًل:  لنمعن  ل��ك��ن  ب��ال��م��ث��ل.  ي���رّد 
ال��رواي��ة اإلسرائيلية ف��ي ش��أن مقتل  ج��داًل أن 
ال��ث��الث��ة صحيحة، هل  ال��ش��ب��ان اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن 
"ض��ب��ط ال��ن��ف��س" ه��ن��ا يستدعي ال���رد ب��ع��دوان 
"المستِفّز"،  ّز "على 

َ
"المستف رهيب من جانب 

يطال أطفااًل ونساء وشيوخًا وأبرياء، ويعصف 
بالمدارس والمساجد والمستشفيات، ويحّول 
مدينة إلى رماد ورك��ام؟! أهذا هو "الهافالغا"، 
األسلوب "األخالقي الوحيد واألوحد الذي يجب 
مت؟! يبدو أنها 

ّ
باعه"، كما دّرست مائير وعل

ّ
ات

كانت سلفًا "صالحًا" لخلف طالح. أال يفترض 
في  ّز" 

َ
"المستف تفكير  مثاًل،  النفس"  "ضبط 

قانوني من شأنه  فتح تحقيق رسمي  ض��رورة 
بيان الحقيقة واالقتصاص من "المستِفّز" بعد 

ق من ارتكابه الجرم فعاًل؟ 
ّ
التحق

ع��ن��دم��ا ت��ؤك��د ت���ل أب��ي��ب رف��ض��ه��ا ال��ض��غ��وط 
الدولية كافة في شأن وقف عدوانها على غزة، 
هل يعني هذا "ضبط نفس"؟ ترى، لماذا طالب 
ب�"ضبط  نتانياهو  تموز  ي��وم 10  األم��ن  مجلس 
النفس" إذا كانت "النفس مضبوطة"؟ ولماذا 
حّض األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 
إس��رائ��ي��ل ب��ع��د اث��ن��ي ع��ش��ر ي��وم��ًا ع��ل��ى "ض��ب��ط 

النفس" أيضًا؟

2
الواقع تحت االحتالل  إن  بداهة تقول:  ثمة 
ه��و َم��ن يكون ف��ي موقع "ال��دف��اع ع��ن النفس" 
إلى  بالنسبة  مستغربًا  ليس  لكن  المحتل.  ال 
إسرائيل، على ما يبدو، باعتبارها دولة احتالل، 
والمنظومات  الدولية  القوانين  خ��رق  اع��ت��ادت 
بديهيات من  أن تخرق  األخالقية واإلنسانية، 
هذا الطراز، وتنسب إلى نفسها صفة "الدفاع 
عن النفس" من دون أن يكون لها أصاًل أي حق 
قانوني دول��ي في ذل��ك. وم��ا دام��ت الحكومات 
غرابة  ف��ال  منها،  ًا  ج��زء إس��رائ��ي��ل  تعتبر  الغربية 
أيضًا في أن تؤيد "حق" إسرائيل في "الدفاع 
عن النفس"، بداًل من أن تنصاع إلى شعوبها، 
ف��ي تلك  ال��دي��م��وق��راط��ي��ات  م��ا تقتضيه  وف���ق 
البلدان. إذ تجدر اإلش��ارة هنا، إلى أن العديد 
م��ن ال��ع��واص��م ال��غ��رب��ي��ة ش��ه��د اح��ت��ج��اج��ات ضد 

العدوان اإلسرائيلي على غزة.
ف����ي ك����ل األح����������وال، ال ت��ن��ف��ص��ل "س��ي��اس��ة 
"ال��دف��اع  ع��ن خ��ط��اب  المسكنة" اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
عن النفس". إنهما وجهان للعملة ذاتها، ومن 
اإلعالمي، ومن  الخطاب  خاللهما على مستوى 
خ���الل ال��ح��رب وال���ع���دوان ع��ل��ى األرض، ت��ح��اول 

إسرائيل "انتزاع" "االعتراف" بها! 

الضحّية والجاّلد
باعتبارهم  يزالون  وال  اإلسرائيليون  فعله  ما 
"ض�����ح�����ي�����ة"، دف���ع���ت���ه���م ع����ق����دة "االض����ط����ه����اد 
ال��ك��ون��ي" ألن ي��م��س��وا "ج���اّلدي���ن" ع��ل��ى طريقة 
إلى  الفلسطينيين  بذلك  محّولين  جاّلديهم، 
من  القادمة  األجيال  يجعل  قد  لهم،  "ضحية" 
فيعود  م��ب��اش��رة"،  غير  "ضحية  اإلسرائيليين 

أولئك ضحايا بعدما صاروا جاّلدين.
ع����ل����ى ص���ع���ي���د ف����������ردي، ق�����د ي����ك����ون ه���ن���اك 
إس��رائ��ي��ل��ي��ون أو ي��ه��ود م��ت��ن��ّورون ي��ك��ره��ون أن 
يقع الظلم الذي عانى منه شعبهم على شعب 
الفلسطيني، ويشمئزون من  آخر، أي الشعب 
بالنبذ واإلق��ص��اء، ومن  م��ن شعورهم  ال��خ��الص 
ث��م ت��ح��ق��ي��ق ال����ذات م��ن خ���الل اس��ت��ب��اح��ة دم��اء 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن وك���رام���ات���ه���م، وع��ل��ى أن��ق��اض 
ب��ي��وت��ه��م، وي��ف��ّض��ل��ون أاّل ي��ك��ون��وا ج��اّلدي��ن وال 
هناك  أن  يبدو  لكن  نفسها.  بالدرجة  ضحايا 
بالفعل "مأساة مبرَمجة تاريخيًا"، وهو الوصف 
الذي حاول من خالله محمد أرك��ون، في حوار 
أجراه معه سليمان بختي، منشور في "النهار" 
يحصل  م��ا  مقاربة   ،2002 نيسان   13 بتاريخ 
جاء  ب��ذل��ك، كما  ويعني  ال��ي��وم.  فلسطين  ف��ي 
ف��ي م��ع��رض إج��اب��ت��ه ع��ن س����ؤال م���ح���اِوِره ح��ول 
تاريخية  "ق��وة  أن  تلك،  الجملة  من  المقصود 
ال ت���زال ت��ع��م��ل ع��ل��ى إن��ت��اج م��ص��ي��رن��ا ال��ت��اري��خ��ي 
في  االستعمار  سيطرة  بعد  ليس  وتسييره، 
ه��ذا فحسب،  يومنا  وإل��ى  التاسع عشر  ال��ق��رن 
بل بدأت هذه القوة تعمل في إنتاج تاريخنا، 
ع��ل��ى م���ا أع���ت���ق���د، م��ن��ذ ال���ق���رن ال����راب����ع ع��ش��ر – 
وهناك دالالت كثيرة على ذل��ك". ثم يضيف 
اليوم  أن يكون هناك  "ول��ك��ن يجب  م��ت��دارك��ًا: 

في فلسطين، فلسطينيون يطرحون األسئلة 
في قلب المأساة". 

ال��ع��الق��ة ب��ي��ن ال��ض��ح��ي��ة وال���ج���الد، ك��ال��ع��الق��ة 
ب��ي��ن ال��س��ي��د وال��ع��ب��د، ه���ي ع��الق��ة ت��ض��اي��ف، ال 
ُيفهم وجود أحدهما إال من خالل وجود اآلخر، 
ال��ك��رام��ة  ب��ان��وج��اده��م��ا م��ع��ًا. وع��ل��ي��ه، ال تتحقق 

اإلنسانية من غير انعدامهما معًا.

ليس دينيًا
ومع  الماضي،  لخطابات  مستمّر  اجترار  في 
الكوني"،  "االض��ط��ه��اد  بعقدة  مستمر  ح 

ّ
تسل

السياسي  تصوير  دوم��ًا  اإلسرائيليون  يحاول 
��وا 

ّ
ع��ل��ى أن���ه دي���ن���ي. ل��ك��ن األوروب���ي���ي���ن ل���م ي��ح��ل

دينية،  ألس��ب��اب  )م��ث��اًل(  اليهودية"  "المسألة 
باليهود  "إنشاء" دولة خاصة  إلى  ولم يعمدوا 
يعتقد  كما  يهود  اليهود  ألن  فلسطين،  ف��ي 
اإلسرائيليون. بل يعتقد البعض ممن يقرأون 
ة ع��ل��م��ي��ة، أن األوروب���ي���ي���ن ن��زع��وا  ال��ت��اري��خ ق����راء
عصر  ولوجهم  بعد  اليهود،  من  التخلص  إل��ى 
النهضة، أي بعدما انكمش التفكير الالهوتي، 
وساد طراز آخر من التفكير، براغماتي عمالني 
باعتبارهم  اليهود  إل��ى  ُينظر  وص��ار  تجريبي، 
عبئًا ع��ل��ى االق��ت��ص��اد وال���م���وارد. ع��ل��ى ال��م��ن��وال 
نفسه، يسعى اإلسرائيليون دائمًا إلى تصوير 
أنه  على  وال��ع��رب  الفلسطينيين  م��ع  صراعهم 
أن��ه ليس دينيًا، في جوهره  ص��راع ديني، مع 

على األقل.
ف��ي م��ق��ال تحت ع��ن��وان "إس��رائ��ي��ل ال تفعل 
 ي����ه����ودّي"، ي���ع���ود إل��ى 

ِّ
��م ب���اس���م ك����ل

َّ
وال ت��ت��ك��ل

يخفي  ال  نضير،  نسرين  ترجمة   ،2006 العام 
البداية،  منذ  بنجامين،  أن���درو   المقال  كاتب 
غ��ض��ب��ه ح��ي��ال م���زاع���م إس��رائ��ي��ل وس��ي��اس��ات��ه��ا. 
ي��ق��ول: "أك��ت��ب بصفتي ي��ه��ودي��ًا وع��ض��وًا في 
ه 

ُ
عمل ي��زال  ال  أكتب بصفتي شخصًا  كنيس. 

ال��ه��وي��ة اليهودية  األك��ادي��م��ي ي��ع��ال��ج م��س��ائ��ل 

وإرث "ال��م��ح��رق��ة". م��ع ذل����ك، أك��ت��ب م��ع ح��سٍّ 
متناٍم بالعار. ومصدر هذا الشعور بسيط: تزعم 
ب��اس��م��ي!". ال  إس��رائ��ي��ل أنها ت��واص��ل التصرف 
يخفي الكاتب غضبه أيضًا حيال المماهاة بين 
اإلسرائيلية،  والسياسات  اليهودية  الديانة 
وه������ي ك���م���ا ي����ق����ول "س����ي����اس����ات ت���ت���ج���ل���ى ف��ي 
َج������ْرف ال���م���ن���ازل ف���ي غ����زة وق���ص���ف ال��م��دن��ي��ي��ن 
ف���ي ق����ان����ا". ي��ت��ح��دث ال���ك���ات���ب ع���ن اس��ت��غ��الل 
إس���رائ���ي���ل ل��ل��م��ح��رق��ة، واس��ت��ع��م��ال��ه��ا "ل��ت��دع��ي��م 
في  يخلص  ث��م  م��ع��ي��ن��ة".  جيوسياسية  ح��ال��ة 
لم  "م��ا  إل��ى نتيجة تنطوي على تحذير:  مقاله 
الحاجة  عن  للتعبير  ين  مستعدِّ اليهود  يصبح 
بإسرائيل،  اليهودية  لمماهاة  ح��دٍّ  وض��ع  إل��ى 
سيزدهر العداء للسامية. وما لم يصبح اليهود 
ين للقول إن المحرقة وإرثها ليسا من  مستعدِّ
ران الصهيونية  اختصاص دولة قومية وال يبرِّ

باألحرى".
بقي أن نسأل: في ضوء تظاهرات حاشدة 
ش��ه��دت��ه��ا ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ث���اًل، ب���ل س��ق��وط 
ش���ه���داء ف��ي��ه��ا ي���وم ال���س���ادس وال��ع��ش��ري��ن من 
الغضب" تعبيرًا عن  ُسّمَي "جمعة  الذي  تموز 
غزة.  على  اإلسرائيلي  العدوان  حيال  السخط 
يوٌم دفَع الصحافي اإلسرائيلي يون بن يشي 
إل��ى ال��ق��ول: "ي��ج��ب إن��ه��اء ال��ح��رب وال��ب��ح��ث عن 
مخرج بعد اشتعال الضفة الغربية". أو في ضوء 
إض���راب ع��ام ع��ّم الجليل وال��ن��ق��ب داخ���ل الخط 
الغربية  ع��ّم الضفة  ت��ج��اري  األخ��ض��ر، وإض���راب 
ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال���ق���دس، وه�����ذه األخ���ي���رة ش��ه��دت 
للعدوان اإلسرائيلي  أيضًا تظاهرات مناهضة 
في اليوم األول من عيد الفطر. في ضوء ذلك 
ثالثة،  فلسطينية  انتفاضة  ه��ل  وغ��ي��ره،  كله 
تنقل فلسطين من بؤرة للمشكالت إلى مكان 

فسيح للحلول، أمر وارد؟ 
*كاتبة سورية

خطبة مساجد نينوى
 عاٍم وأنتْم:

ُّ
كل

أحياْء
تناموَن في بيوتكْم
وتستيقظوَن فيها.

 عاٍم وأنتم:
ُّ

كل
عظماْء

 العالْم
ُ
سادة

تجددون مآثَر السلِف الصالِح
ِع الرؤوس وطبخها

ْ
ِْبنط

بقليٍل من النفط
ٍج وكثيٍر من تهدِّ

في كثيٍر من دعاْء
إذ لم يجد أطفالنا يومًا

غيَر التهّدِج،
ّرًا، من غذاْء.

ُ
ط

¶¶¶

خطبة مساجد بغداد
 عاٍم وأنتْم:

ُّ
كل

أحياْء
تناموَن في بيوتكْم
وتستيقظوَن فيها.

 عاٍم وأنتْم:
ُّ

كل
نجباْء

مهُد الحضاراِت
 الوحْي

ُ
مهبط

 األنبياْء
ُ
ورسالة

 عاٍم وأنتْم:
ُّ

كل
ْأوفياْء

 جلجامش
ُ
منذ

تذهبوَن إلى أعمالكْم
ْوإْن كنتْم

عاطليَن عن العمل
وإن تأخرتْم

على الحواجِز
وإن فاضت مجاريركْم

شتاًء
أو شحَّ صيفكْم

بماْء
 عاٍم وأنتْم:

ُّ
كل

أوفياْء!
أطفالكم بال مدارس؟

ال يهم
عاِلٌم واحٌد يكفي

 األوفياْء!
ِّ

لكل
وا عن األسئلة

ّ
كف

أال يكفي
تنامون في بيوتكم
وتستيقظون فيها

 أحياْء؟
ُ

نصف

¶¶¶

ترنيمة كنائس نينوى
أيها الباري

يا فسيَح السماْء
تعّريُت

وأنَت الدفْء
تعّريُت

وأنَت الرداْء
يا علّيًا على الّدْم

يا درَب الرجاْء

تِئنُّ قلوُبنا إليْك
 بْك

ً
وتمضي لصيقة

أرواُحنا
ُر فأنَت المدبِّ
وأنَت القضاْء
أنَت الفسيُح

وأنَت السماْء.

¶¶¶

خطبة مساجد غزة
 عاٍم وأنتم:

ُّ
كل

شهداْء
كل عاٍم وأنتم:

في العراْء
ال ضيَر إن صار البحُر قبرًا

أو حفرنا قبورًا

في الهواْء
 إن يحزِن اإلخواُن...

َ
ال فرق

أو يفرح األعداْء
أحزاننا تمضي

أفراحهم تمضي
 شيٍء سيمضي

ُّ
كل
هباًء

في هباْء
 عاٍم وأنتم:

ُّ
كل

شهداْء
كل عاٍم ونحُن:
على أرواحكْم

خطباْء.

¶¶¶

صدى الكنائس والمساجد األخرى
آمين.

عيدكم مبارك!
جواد الساعدي

شعر

تفصيل من لوحة لريم الجندي.

ال تنفصل "سياسة المسكنة" اإلسرائيلية عن خطاب "الدفاع عن 
النفس". إنهما وجهان للعملة ذاتها، ومن خاللهما على مستوى 

الخطاب اإلعالمي، ومن خالل الحرب والعدوان على األرض، تحاول 
إسرائيل "انتزاع" "االعتراف" بها! 

في اجترار مستمّر لخطابات 
الماضي، ومع تسّلح مستمر بعقدة 

"االضطهاد الكوني"، يحاول 
اإلسرائيليون دومًا تصوير السياسي 

على أنه ديني وتصوير صراعهم 
مع الفلسطينيين والعرب على أنه 
صراع ديني، مع أنه ليس دينيًا، في 

جوهره على األقل
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حادث مؤسف
ي��ح��دث. لهذا  أن  ي��ح��دث اآلن، ال يمكنه  م��ا 
كل  مجرمة.  الفرضيات  كل  يحدث.  السبب 
االح��ت��م��االت ع��اه��رة. وم��ا نحن س��وى أبنائها. 
ال��ح��ادث  ال��ح��ادث 483930. أن��ا أّم  اب��ن��ة  أن��ا 
 هذا األرق ما هو إال خزي غير 

ّ
8393023. كل

قادر على االنحدار، مثل عرق تلحسه الكارما 
عن جلدي. 

¶¶¶

عضلة تعبة 
أمضيُت ليلة أمس أفّكر فيَك. فّكرُت فيَك 
ط��وال أم��س. ال��ي��وم أي��ًض��ا. ق���ررُت أن أستمع 
مجدًدا إلى األغاني التي كنَت ترسلها، والتي 
نحّب. األغاني المتباطئة حد الضجر، األغاني 
ال��ن��ائ��م��ة ال��ت��ي ت��رس��م خ��ط��وط ج��س��دي��ن��ا في 
األغاني  عظامنا.  سرير  على  العميق  سباتنا 
���س���َم���ع، ال��ت��ي 

ُ
���غ���ّن���ى، ب��ال��ك��اد ت

ُ
ال��ت��ي ب��ال��ك��اد ت

إخراجها  ف��ي  إيصالها،  ف��ي  المغني  ب 
ّ
يتعذ

من حلقه كقبلة عنيدة. األغاني التي ال أحد 
يريدها. ف��ي ك��ل م��رة استمع إل��ى واح��دة من 
هذه األغاني أعيدها فال أكاد أتجاوز االثنتين 
االستماع   صعبة 

ٌ
مهمة اليوم.  في  الثالث  أو 

اللحن عبر  ها، وإدخ���ال 
ّ
األغ��ان��ي كل إل��ى ه��ذه 

��ا. 
ً
أذن�����ي ال��ص��غ��ي��رة، ك��خ��ي��ٍط ال ي��ن��س��ج ش��ي��ئ

كالتفكير فيك. 
أنَت اآلن في مكان بعيد. في مكاٍن بعيد 
ج����ًدا. أن���ا ه��ن��ا ال أس��ت��ط��ي��ع ف��ع��ل ش���يء س��وى 
االس��ت��م��اع إل��ى ه��ذه األغ��ان��ي. أح��ب��س نفسي 
بالخيط ال��ذي يخرج من أذن��ي. وال أنتظر أن 

يحدث شيء. 
كنا دائًما تعَبين من الحياة. نحقن نفسنا 
ب���األغ���ان���ي، ب��ه��ذي��ان ال��ت��خ��ي��الت، ون��ن��ظ��ر من 
ش��ّب��اك ج��ل��دن��ا ف��ي ات��ج��اه ق���ط���ارات ق��ادم��ة ال 
نعرف ما اذا علينا رمي أنفسنا تحت سّكتها، 
أو م��س��اب��ق��ت��ه��ا. ال���خ���ي���اران ك��اله��م��ا ي���ب���دوان 

جّيدين.
ف��ي آخ���ر م���رة، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ال��م��وت 
المتربص بَك، تربطه بحذائك، وتجّره؛ قلت 
ل��ك إن ال��ح��ل ل��ي��س ب��ال��م��وت، وال ب���أي ش��يء 
آخ����ر، إن��م��ا ب��االس��ت��م��رار ن��ح��و ال��م��ج��ه��ول حتى 

َك سيئ. 
ّ
االصطدام بالحائط. حظ

إل��ى ماليزيا؟ ال بد   
ً
م��رة أتذكر حين ذهبنا 

��ن��ا ال��م��اري��ج��وان��ا للمرة 
ّ
أن��ك ت��ت��ذك��ر. ه��ن��اك دخ

األول��ى مع سائح فرنسي. ج��اوب أنه هنا من 
إلى  أت��ى  لماذا  عندما سألناه  الماساج،  أج��ل 
م���اذا نجيب عندما سألنا  ن��ع��رف  ل��م  م��ال��ي��زي��ا. 
البلد  إنه  له  نقل  ولم  تلّبكنا  السؤال نفسه. 
الوحيد الذي قد يستقبل أمثالنا من دون أي 
صعوبات أو فيزا. وقفنا خارًجا وأردنا أن نبدو 
وش��رق  الماريجوانا  حملنا  ف��ي  ج��ًدا  ناضجين 
بل  نختنق.  أو  نسعل  أن  دون  م��ن  مكنونها 
تأخذ  وأن  عينيَك  تعصر  أن  أن����َت،  ح��اول��َت 
أنا  حاولُت  ربما  عتيق.  ن 

ّ
كمدخ منها،  نفًسا 

فعل األمر نفسه. ثياب بيار كانت عبارة عن 
ألوان وهو يحّدثنا عن مغامراته عبر  كرنفال 
العالم. قلت له إن عليه الذهاب إلى غزة في 
ي���وٍم م��ا. ألن غ��زة ال تحتاج إل��ى ف��ي��زا. ابتسم 
وقال ِلَم ال. ثم ناولَك سيجارة أخرى. امتنعَت 
عن أخذها قائاًل إنك ال تريد أن تشعر بنوع 
من الدين. ضحكُت أواًل، ثم كل شيء بعدي. 
القليل، القليل من الراحة، كان كل ما حصلنا 
عليه من هذه السيجارة. لم نسترخ بالمطلق 
 تنمو 

ً
ولم نتخيل فياًل داخل الغرفة أو شجرة

في فمنا. توقف الضجيج للحظات فقط. بدا 
لنا أن صعود اللذة سهل جًدا بدون استعمال 
واح��دة  أو حتى عضلة  أو شفاه  ي��د  أو  لسان 
ت���ش���ّد ش��راي��ي��ن��ن��ا ال��ح��م��ي��م��ة. ال ش����يء س��وى 
دخان يطفو ونحن على سطح البناية. غريٌب 
كيف أضع أحاسيسي فيَك وأحّجمك لتصير 
صغيًرا جًدا كمفتاح في جيبي أو كرمش من 
رموشي، وأفرض عليك كل حاالتي من دون 
أن أحاسيسَك قد تكون من  أش��ّك حتى  أن 
الحّب:  هو  ه��ذا  متفاوتة.  بدرجات  االختالف 

اعتبار اآلخر رمشًا. 
ال أدري حقا لَم ال تذكر ماليزيا وال غربانها 
ف��ي ك��ل م��ك��ان. ه��ن��اك ق��ل��ت ل��ي إن جسدي 
بعضها  يشبه  مفاتيحنا  ألن  ل��ج��س��دَك  ب���اٌب 
بعضًا، بالرغم من اختالفاتنا التي قد تصدم 
العابرين أو الهواء الذي ينحبس بيننا عندما 
نكون ملتصقين. ال أدري فعاًل ما قد تعنيه 

جملة مثل هذه اآلن. سوى مزيد من الهراء.
 ¶¶¶

األمل 
تجثين على ركبتيِك. األرض ليست أرًضا 

بل صوت تعرفين أو تجهلين. صوت يقضم 
 وي��ه��ب 

ّ
ح��ل��ق��ِك. ي��ن��ام ب��ي��ن أح���الم���ِك. ي��ن��س��ل

أعضائك للفقراء. تجثين على ركبتيِك، كمن 
أتبحثين  الخلف فجًرا.  العهر من  تردد صالة 
ع���ن م���خ���رج؟ س��ي��ق��ص��ف��ون ب���ي���ت���ِك، رك��ب��ت��ي��ِك 
تين، وبطنك الخالي. حبل سّرتِك الذي 

ّ
الهش

تركِته في قاعة المستشفى بالقرب من أّمك، 
أّم��ك،  مثل  أحّبيني  حبيبك.  أي��اه  سيهديك 
مثل س��ري��ر أب��ي��ض. ال��ف��رس س��ري��ر ي��ا جميلة 
أعلم.  أعلم.  تختبئين.  أي��ن  أعلم  الركبتين. 
أعلم. أعلم. أنا أكره الحرية، مثل كره المعدن 
ال��ل��ح��م ال��ح��ّي، ك��ره ال��ت��ل��ف��ون ل��ص��اح��ب��ه. لذلك 
المزيد  لنا  الكره. أجلبوا  تجثين، بسبب هذا 
م��ن ال��س��الس��ل، م��ن ك��ل األل����وان واألش���ك���ال. 

أجلبوا  وأزه���ار.  ملّونة،  قلوب  عليها  سالسل 
احتفال  فليكن  عيد.  لكل  مناسبة  سالسل 
باألرض  التصقي  يا جاثية.  احتفالنا  الركوع 
أك��ث��ر. م��ن دون ت��ق��ب��ي��ل، وم���ن دون ال��ت��ح��ام، 
األرض ص��وت.  أن��ِت عظمة.  اع��رف��ي حجمِك. 
في  م��ؤّدب��ة  كوني  مستحيل.  بينكم  الجنس 
رك���وع���ِك. م���ؤّدب���ة، م��ن دون خ��ش��وع. م��ؤّدب��ة 
األس��ن��ان.  بين  يمر  ال���ذي  كالخيط  فحسب. 
ك���ح���ب���ل ال���م���ص���ع���د ال����ك����ه����رب����ائ����ي. ك���ال���زه���ور 
 
ً
النافذة. ال نريد جثة اليابسة. وابتعدي عن 

أخرى ندفنها. 
¶¶¶

قرصانة 

ت��ن��ام على س��ري��ره��ا، ال��م��رأة ال��ت��ي ستموت 
غ��������ًدا. وت����ح����ل����م. ب���م���الي���ي���ن األش�����ي�����اء ت��ح��ل��م. 
ب���ال���ض���ف���دع ال������ذي س���ي���ك���ون زوًج�������ا م��ط��ي��ًع��ا، 
ي��داه.  وال��ج��وز حتى تسوّد  اللوز  لها  ر 

ّ
ويقش

تحلم بشعره الطويل الذي يمطر أسيد الفرح 
��ع. ت��ح��ل��م وت���خ���اف. ت��خ��اف أن 

ّ
وب��ق��ل��ب��ه ال��م��ض��ل

تلتهمه وترمي عظامه في الصندوق األسود 
تحت سريرها.

 ¶¶¶

نوم 
قد يسحبَك النوم إلى نهايته. نحو بّوابته 
على   

ّ
يلتف قد  عمالق.  بحري  كتّياٍر  الكبيرة 

ه. وقد تنزلق، معتقًدا 
ّ
عنقَك. على جسمَك كل

أن����َك ع���ائ���م. ق���د ت��ث��ق��ل��َك األح������الم. م��ط��م��ئ��ن��ًا، 
 من دغدغة 

ٌ
مغمض العينين، لن يتمكن غرق

أطرافَك أو إغواء الوعيَك بحورياته. قد تذهب 
ا. 

ً
بعيًدا من دون أن تريد. أرجوَك، كن متيقظ

 ما ينير طريقَك، ولو عيني أحدهم. 
ْ
خذ

¶¶¶

بارانويا
أخرج في نزهة. المفتاح في جيبي. جائع. 
��ا 

ً
ي��أك��ل ف��ت��ات ال��خ��ب��ز ل��ي��ك��ب��ر، وي��ص��ي��ر ط��ري��ق

كاماًل، عليه ما يكفي من السيارات ليجذب 
ا سهاًل 

ً
ا، يرى في جيبي هدف

ً
انتحارًيا مبتدئ

��ًم��ا إل���ى ال��ج��ّن��ة، ك��م��ا ت��وص��ي أغ��ن��ي��ة ليد 
ّ
وس��ل

زبلن. 

إلى شيراز التي حملت الحياة والموت 
معًا بين كفيها

  
 من الوقت

ٌ
كثيٌر من الحّب، قليل
وفائٌض من االنتظار.

¶¶¶

 تمامًا.
ّ
الحياة ضربة جزاء، قد تصيب أو ال. كالحظ

¶¶¶
��ه��ا س��ي��رت��ي ال��ذات��ي��ة ال��ن��اق��ص��ة. ت��ل��ك ال��ت��ي لن 

ّ
إن

تكتمل أبدًا.
¶¶¶

أن��ا اب��ن ج���ارِك ف��ي ال��ح��ّي، ال ع��الم��ات ف��ارق��ة ل��دّي، 
 جدًا، ال أنام، 

ٌ
طويل الشعر، وأبيض أيضًا، مهمل

أفكر فيِك في كل جزٍء من الثانية، أخشى على 
سمعتِك أكثر منِك، أم��رُّ من أم��ام وال��دِك بخوف، 
 النوافذ 

ّ
وأكره والدتِك كثيرًا، تلك التي تغلق كل

أنني شيطاٌن  لو  كما  وجهي،  رأْت  كلما  بعجالة 
أع��م��ى، ي���راِك ف��ق��ط، وينظر إل��ى أخ��ي��ِك ب��ع��داوة. 
أنا ذاك األزعر الشرير جدًا أرى أختِك بداًل منِك، 

وأت��ح��ّس��ر أس��ف��ل ش��رف��ت��ِك: أب��ك��ي ب��ع��ي��دًا ع��ن��ِك، 
التي يسمعها  الحزينة  األغاني  وأص��رخ أكثر من 
جيراننا من أجلِك في منتصف الليل، حين أعّض 

أصابع الوقت وال أندم.
¶¶¶

��ن كثيرًا، 
ّ
 أخ��رى، أدخ

ً
أنا ابن ج��ارِك في الحّي م��رة

 عن العمل، 
ٌ

أشرب النبيذ، وأسعل أحيانًا، عاطل
تركُت الصوم في عام 2003، أكره المسلسالت 
أق��رأ الكتب،  ال��دراس��ة،  أك��ره  المدبلجة،  التركية 
أكتب اسمِك على سجاّلتنا المفقودة، أعرف لون 
وك��م شّباكًا  ق��دم��ِك،  ونمرة  ونغمة جرسِك  بابِك 
 على بيتنا، أعرف ماذا 

ّ
في بيتِك، وكم منها يطل

يفصلنا غير الشارع، أعرف متى يخرج والدِك إلى 
العمل، أع��رف متى تنام وال��دت��ِك، أع��رف إل��ى أّي 
س��اع��ة يسهر أخ����وِك، أع���رف أن أخ��ت��ِك ت��ن��ام في 
 ف��ي األس���ب���وع تغسلين 

ً
غ��رف��ت��ِك، أع���رف ك��م م���رة

ثيابِك، أع��رف م��اذا تطبخين كل ي��وم، أع��رف كم 
 تجلين الصحون، وأنا أطير فرحًا كلما سقط 

ً
مرة

واحٌد من بين يديِك الصغيرتين.
¶¶¶

أعرف في أّي يوٍم كانت والدتِك وفي أّي مشفى، 
أع���رف ك��م تألمت وال��دت��ِك ال��ت��ي ك��ان ينبغي أن 
أع���رف ك��م خاتمًا كان  اللحظة،  ت��م��وت ف��ي تلك 
المالية،  أزم��ات��ه  ف��ي  وال����دِك  وباعها  ف��ي أصبعِك 
مكالماتِك  على  النقود  م��ن  ك��م تصرفين  أع��رف 
الشهرية معي، أعرف ماذا تكرهين وماذا تحّبين.  
رأي��ُت أول ص��ورة ل��ِك وع��رف��ُت أي��ن كانت، عرفُت 
من التقطتها لِك، حفظُت سيرتِك الذاتية غيبًا، 
هم كثيرون 

ّ
ِك اآلن. إن أع��رف من يعرف أنني أحبُّ

النميمة.  س��وى  يجيدون شيئًا  ال  الذين  أولئك 
أتعرفين؟! لقد طعنوني في ظهري البارحة وأنِت 

لم تكوني موجودة.
¶¶¶

لِك  أص��ّور  أيضًا،  الجامعة  القديم في  زميلِك  أن��ا 
كل محاضراتِك التي غبِت عنها، أمشي في كلية 
ال��رغ��م م��ن وج��ود  اآلداب، وال أرى س����واِك، ع��ل��ى 
أج��م��ل بكثير،  ق��ي��ن��ي  م��ن��ِك بكثير، ص��دِّ األج��م��ل 
أن���ِت، بحجابِك وت��ق��واِك  ��ِك، وح���دِك  أح��بُّ لكنني 
ي وال 

ّ
التي ال تعني لي شيئًا، أنا ذاك الذي ال يصل

يصوم، حبيبِك الملحد ج��دًا، كما كتبُت لِك في 
آخر قصيدة، لم أنشرها بعد خوفًا منِك.

¶¶¶
أن���ا ح��ب��ي��ب��ِك ال��ج��دي��د ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو، ف���ي مقهى 

النخيل، أجلس معِك في القبو، أسفل الدرج على 
الحديثة  الشاشات  م��ن  بعيدًا   ،10 رق��م  الطاولة 
الذي  أن��ا حبيبِك  غ��زت بالدنا بعدما هرمنا،  التي 
 أخرى في مقهى النخيل 

ً
ِك مرة يكره التلفاز، ويحبُّ

أيضًا، أقف أمامِك، أنظر إليِك، أشرب القهوة من 
القهوة من فنجاني قبل أن  فنجانِك، وتشربين 
ِك حلم 

ّ
ِك فراشة، كما لو أن

ّ
تهربي مني، كما لو أن

قصير.
¶¶¶

ه���ذه ال���م���رة، أن���ا ح��ب��ي��ب��ِك ال����ذي ل���م ي��ك��ن ل���ِك وال 
 

ٌ
 خفيف

ٌّ
 في بيتِك وظل

ٌ
 ثقيل

ٌ
لآلخرين، أنا ضيف

ما 
ّ
ج��دًا على رصيف ش��ارع��ِك، تبتعدين عّني كل

اقتربُت منِك.
¶¶¶

ال��ي��وم أن���ا ال����ذي ك��ن��ُت ح��ب��ي��ب��ِك، ال أع����رف أصغر 
تفصيل ٍعنِك، رقم هاتفِك، بريدِك اإللكتروني، 
عنوانِك الحالي، علبة ماكياجِك الجديدة، رائحة 
عطرِك، لون صبغة شعرِك أيضًا، طول أظفارِك، 
أع���رف اآلن أّي ش��يٍء  ال���ذي كنت حبيبِك، ال  أن��ا 

عنِك.
* شاعر وصحافي سوري

املرأة التي ستموت غدا

سيرتي الذاتية الناقصة

سهى عواد

شعر

يوم كانت لنا بالد، كنُت أتأبط حقيبتي، كأنما 
دائمًا،  أحملها  كنت  السفر.  أهبة  على  ق��دم��اَي 
إلى المطبخ، إلى الحّمام حيث ق��رأُت الكثير من 
الكتب، إل��ى الجامعة، إل��ى البيت، إل��ى المقهى، 
إل��ى الحانات التي عرفت وجهي طفاًل في زحام 

الوجوه المسّنة.
كنُت أحمل حقيبتي إلى المالعب حيث يشتم 
 

ّ
ال��ج��م��ه��وُر ال��الع��ب��ي��ن وال��م��دّرب��ي��ن وال��ح��ّك��ام وك��ل
ش���يء، وي��غ��ّض��ون ط��رف��ًا ع��ن ص���ورة ال��رئ��ي��س في 

االستاد. 

أين   
ٌ
ومثل شاعٍر ركيك حين سألتني صبّية

ًا أني أقّدم فتحًا فكريًا: في هذه 
ّ
أسكن، قلُت ظان

الحقيبة! حيث فرشاة أسناني، ثيابي الداخلية، 
ودفتر  أق����رأه،  ال���ذي  الكتاب  الجامعّي،  ك��ّراس��ي 
في  ص��ي��اٌد  ينتظر  مثلما  لكّنني،  ال��م��الح��ظ��ات. 
 تسبح في ماء الليطاني، ظللُت 

ً
نهر بردى سمكة

منتظرًا. لم يمّر قطاٌر واحٌد يهّز صّنارة صيدي، 
ويذهب بي لمّرٍة واحدة. فقط لمرة واحدة!

ل���م أك����ن أع���ل���م أن ال���ق���ط���ار س���ي���ج���يء، ع��ن��دم��ا 
س��أس��ت��ل��ق��ي ت��ح��ت دال���ي���ة ال��ع��ن��ب ق����رب ال��ب��ي��ت، 
ألح�����اول ف��ه��م وق����وف ال����دّب����ور ع��ل��ى ال��ح��ّب��ة ال��ت��ي 

أشتهيها، تاركًا حقيبتي لغبار الرفوف!
لم أوّضبها كما ينبغي، تركُت الكتب، وثياب 
ال��ش��ت��اء وأك���ث���ر األغ������راض، وظ��ن��ن��ُت أّن قميصًا 

صيفّيًا أو اثنين يكفيان إلى أن أعود.
شتاء االسكندرّية الوقح كان أول من قال لي: 

يا لسذاجتَك!
وأصبحُت  للشتاء،  سترة  اشتريُت  حينذاك، 

مهاجرًا.
 ه���ذا ك��ل��ه، ك���أن يسأَم 

ُ
 ه���ذا ت��م��ام��ًا، م��ث��ل

ُ
م��ث��ل

شابٌّ قلَبُه المعطوب فيرميه، فيباغته الحّب من 
الخاصرة.

كأن يحلم سوريٌّ بالفجر بعدما أعتمت عيناه، 
بالليل فتجعل  ث���ّم يحلم   ط��وي��ل، 

ٌ
ل��ي��ل ف��ي��ج��يء 

 وقٍت نهارًا.
ّ

 كل
ُ
القذيفة

 هنديٍّ لم تخرج أفعاُه على صوت الناي 
ُ

مثل
 .

ً
ليصفق الحاضرون. هكذا تأتي المفاجآُت عادة

ه أن يحدث كما ح��دث تمامًا. 
ّ
ك��ان على ه��ذا كل

كان على الهندّي أن ينتظَر أفاعي اعتاد خروجها 
)لوال الضوء الذي خرج من الجّرة لكان الهندّي إلى 

اليوم يعزف وينتظر التصفيق!(
ال��ف��ج��ر، ث���ّم ينتظر  ال���س���ورّي أن ينتظر  ع��ل��ى 

الليل، ث��ّم... ال ينتظر. وك��ان علّي أن أفّكر في 
الدّبور وكيف يسرق حّبة العنب التي أشتهيها، 
وأن أترك هاجس حقيبتي، والحقيبة للغبار. لكي 
أستطيع اآلن، أن أرى الطريق في اتجاهين، وأن 
الحضور، ألحتفل  مثل  دائمًا  قريبًا  الغياب  أرى 
ه اليوم األخير 

ّ
كما ينبغي بهذا اليوم ال��ذي، كأن

في الحياة.
 كيف 

ً
ل��و طلب أح��ده��م مني أن أك��ت��ب ع��ب��ارة

ه، لكنُت فكرُت قلياًل، وابتسمُت، 
ّ
حصل هذا كل

وشربُت القهوة مع الهال، كتلك التي أحّبها وال 
تحبينها، وقلت: مثل مسافٍر ج��اء ق��ط��اُرُه بعدما 

رمى حقيبته.
هكذا تجيئين، فأقتنع أّن الحياة أكثر جمااًل 

بال حقائب.

* شاعر سوري مقيم في أسوج

إلى إليانا طبعًا!
تمام هنيدي*

شعر

ثمة ما لم تذكْرُه وك��االُت األنباء يا غودو: 
ْت 

َّ
القصف، ثم حط التْي نجت من   

ُ
النحلة

ك، ليغلبها النعاس إلى األبد.
ِّ
على كف

الجنود الذين بأحذيتهم هّزوا الشعاب. 
عشٍب  بين  م��ن  بنسائهم.  يحلمون  ك��ان��وا 
���ه���م 

ُ
���وا ب���ه خ���وذات���ه���م، ن��ب��ت��ْت ذاك���رات

ّ
غ���ط

��ت ال��ن��ح��ل��ة رح��ي��ق��ه��ا. لم  ك���ال���ورود، ف��ام��ت��صَّ
 م��ن ال��ج��ن��ود س���وى خ��الي��ا ع��س��ٍل لها 

ّ
ي��ظ��ل

شكل األرحام في كهوف الزمن.

 ه��ائ��م��ة في 
ٌ
 ش��ام��ة

ُ
م��ن��ذ ق����روٍن وال��ن��ح��ل��ة

ة 
َّ
ال��ج��ب��ال، ت��م��ت��ّص م��ن��ادي��ل مبتل أك���ت���اف 

ِة القطارات.  ببحَّ

 
ٌ
غارقة  

ُ
والنحلة الحروب  عجالٌت تدهس 

 ق��ب��ل أن 
ً
ف���ي ص����داه����ا. ه���ي ك���ان���ت م���ط���رة

تصبح نحلة. 
اسأِل السماَء عن بطنها الغارق بالملح، 
يا  البدايات،  بزرقة  المغطاة  عيونها  وع��ن 

 بجناَحين!
ٌ
َك مطرة

ِّ
غودو: على كف

ما لم تذكْرُه وكاالُت األنباء
عمر يوسف سليمان

شعر

جوان سوز

شعر

لوحتان لمنصور الهبر.


