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كامل جابر *
لقد ُ
قرأت مقالة الشاعر زكريا محمد (األخبار،
ال ـس ـبــت  4آب  )2018املـتـعـلـقــة بـمـعـنــى ُاآلي ــة
وردت في سورة امل ّد ِث ِر:
القرآنية رقم  50التي
َ
«كــأن ـهــم ُح ـ ُـم ـ ٌـر مـسـتـنـفــرة ف ـ ـ ّـر ْت مــن ق ـســورة».
أعترف بأنني وجــدت الفرضية التي طرحها
زكريا طريفة ومثيرة ألنها تحفز على البحث
العلمي واالستكشاف اللغوي .رغــم هــذا ،أنا
ال أتـفــق مــع الـفــرضـيــة وال أرض ــى بـهــا معنى
وتفسيرًا لفحوى هــذه اآلي ــة ،بــل ال أرى أنها
تمحو اإلش ـكــاالت الـتــي طــاملــا ّأرق ـ ْـت ُمفسري
ال ـ ـقـ ــرآن وال ـل ـغ ــوي ــن ال ـ ـعـ ــرب ،واألجـ ــانـ ــب مــن
املهتمني باللغة العربية الفصحى .سأحاول
هنا أن أبـ ّـن كيف أن الفرضية التي طرحها
زكــريــا لــن تـحــل اإلشـكــالـيــة ،بــل تخلق أسئلة
ُ
َأخ ــرى ،وأب ـ ّـن كيف أن املعنى الـشــائــع لكلمة
ق ْس َو َرة هو األفضل (أفضل ما يمكن أن يكون
ما دامــت الحال على ما كانت) .وفــي الختام،
ســأن ـقــل تــرج ـمــة ل ـ ــرأي ي ـت ـع ـلــق ب ــأص ــل كـلـمــة
َ
قسورة طرحه املرحوم َج ْي ْمس َبلمي ونشره
ف ــي «م ـج ـلــة الـجـمـعـيــة ال ـشــرق ـيــة األم ـيــرك ـيــة»
(الجزء  ،116العدد  ،2نيسان ـ ـ حزيران ،1996
صفحة  196ـ ـ  )204تحت عنوان «تصحيحات
ّ
مقترحة للنص القرآني» .لعل هذا يبعث على
التأمل.
ُ
تتساءل اآليــة  49في ســورة املـ ّـد ِثـ ِـر عن موقف
غ ـيــر امل ــؤم ـن ــن ب ــال ــدع ــوة الــدي ـن ـيــة ال ـجــديــدة
وإع ــراضـ ـه ــم ع ـن ـهــا« :ف ـم ــا ل ـه ـ ْـم ع ــن ال ـتــذكــرة
ُمـعــرضــن؟» وتــأتــي اآلي ــة  50لتصف حالهم:
«كأنهم ُح ُم ٌر مستنفرة فـ ّـر ْت من قسورة»! ما
َ
شاع في كتب التراث أن اآلية ُت ِّ
شبه استنفار
ّ
وف ــزع غـيــر املــؤم ـنــن ح ــن ت ـتــم دعــوت ـهــم إلــى
ُ
بالح ُمر أو الحمير حــن ترى
الـ َـديــن الجديد
الق ْس َو َرة فتركض من مكان إلى مكان هائجة
ّ
واملعجميون
اختلف املفسرون
مــذعــورة .لقد
َ
في معنى كلمة الــقـ ْـسـ َـو َرة ألنها لم تــرد كثيرًا
ـس مـ َّـن السهل معرفة
على ألسنة الـعــرب ولـيـ
ْ ُ
جذرها أو املصدر الذي اشتق ْت منه .وبسبب
سـ ـي ــاق اآلي ـ ــة فـ ــي ال ـ ـ َسـ ــورة والـ ـ ـص ـ ــورة ال ـتــي
تــرسـمـهــا ،رأوا أن ال ــق ـ ْـس ـ َـو َرة ال َ ب ــد أن يـكــون
تعني
فقالوا إن ْالق ْس َو َرة
رهيبًا مفزعًا.
شيئًا َ
األ ْقــو َيــاء َو ُكـ ّـل َشديد عند َ
الع َرب َف ُهوَ
َ
ِ َ ِ
الر َج َال َ َ ْ ِ
َ ِ
َ
َ
ْ
َ
عن ل ِبيد َبن َر ِبيعة:
ونقلوا
ق َ ْسورة و ْق َسور،
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
أتانا ِّ
الر َجال
إذا َما هتفن َا هتفة ِفي ن ِد ّينا
ْ َ ُ َ ْ
َ
اور
الع ِائدون القس ِ
ُو َّقــالــوا إن الـقـســورة تعني الـ ُّـر َمـ َـاة أو ُع ْص َبة
ّ
ْ
قــنــاص ِم ــن ال ـ ُّـر َم ــاة .وقــالــوا إن الــقـ ْـســورة اسم
جامع ُّ
للرماة ،وال َواحــد له من لفظه ،وقالوا
إن ال ـ َـق ـ ْـس ـ َـو َرة ه ـ َـي أ ْص ـ ـ َـوات ال ـ ِّـر َ
ـال أو ِحـ َـبــال
ـ
ج
َ ِ
َ
َّ َّ
ـاديــن َ ،وقــالــوا إن الـقـســورة أ َّول َس ـ َـواد
الـ َّـصــيـ ِ
َ
ْ
الل ْي َل وإن القسورة ضرب من الشجر ،وقالوا
ْ
َإن الق ْس َو َرة هو األسد ألنه يقال له ِبال َح َب ِش َّيةِ
ق ْس َو َرة واستشهدوا بأحاديث وأشعار تؤيد
آراءهم:
ُ
ٌ
األبطال
يحذره
مضمر
َ
كأنه الق ْس َو َرة الرئبال
		
وفي رجز علي بن أبي طالب يوم خيبر:
أنا الذي َس ّمتني أمي َح ْيدره
ضرغام آجام وليث قسورة
وج ــاء فــي كـتــاب «ال ـف ـصــول وال ـغــايــات» ألبــي
العالء املـعــري ،في وصــف السلسلة الغذائية
ف ــي ال ـط ـب ـي ـعــة (« َ ،)Food Chainرب ـ ــك قــاســم
األرزاق ،أن الوحشية أكـلـ ْـت الــقـ ْـسـ َ
رأد
ـور فــي ِ
النهار وأكلها القسور باألصيل َوالله بما كان
ْ
ـور َاألولــى
منها عــالــم َخ ـب ـيــر .»....فكلمة الــقــسـ ِ
ْ
ـور
تعني ضــربــا مــن الـنـبــاتــات ،وكـلـمــة َالــقــسـ ِ
األسـ ــد وه ــي م ـثــل ال ــق ـ ْـس ـ َـو َرة.
ال ـثــان ـيــة تـعـنــي َ
وك ــذل ــك وردت ال ــق ـ ْـس ـ َـو َرة بـمـعـنــى األسـ ــد في
حديث عمر بن الخطاب حني جاءه ٌ
بأسد
أحد
ٍ
ُ
َ
ف ــي ت ــاب ــوت :ف ـقــال ع ـمــر :أك ـ َـس ــرت ـ ْـم ل ــه نــابــا أو
مخلبًا؟فقالوا ال .قال الحمد لله ،لقد سمعت
ْ َ ْ َ
صيد إال بنقص
النبي يـقــول :مــا َ ِمــن صــيـ ِـد ْ م ٍ
ُ
في تسبيحة .يا قـ ْـسـ َـو َرة أعــبــد الله! ثم أخلى
سبيله.
طبعًا ،يمكن ألحدنا أن يقول إن من السهل على
ٍّ
عجمي عــربــي قــديــم أن يبتكر
أي مــؤلــف أو ُم
ويضع هــذه الشواهد واألحــاديــث لتأكيد ما
ينحو إل ـيــه .ه ــذا صحيح ومـحـتـمــل ج ـدًا وال
يمكن الـتــأكــد مــن حـصــولــه إال بــالـعـثــور على
األدل ــة األركـيــولــوجـيــة والـنـقــوش والـبــرديــات
أو املخطوطات العتيقة .رغــم كل هــذا ،هنالك
إشــارات كثيرة في كتب التراث تشير إلــى أن
العرب في نقطة ما قد قبلوا ورضــوا ببعض

َ
املعاني املقترحة للق ْس َو َرة؛ أعني إنهم قبلوها
ّ
واسـتـخــدمــوهــا فــي كــامـهــم تكلفًا أو ّ
تشدقًا
لتبيان ّ
تبحرهم في اللغة واملعاني .على أي
ح ــال ،ظلت الكلمة تثير الكثير مــن الشكوك
واألسـ ـئـ ـل ــة ألن ـه ــا َل ــم ت ـك ــن ش ــائ ـع ــة وج ــذره ــا
غامض ووزنها (ف ْع َولة) نــادر .هنالك كلمات
كـثـيــرة ف ــي الـعــربـيــة مـثـلـهــا لـيــس م ــن السهل
مـعــرفــة أصـلـهــا .ورغ ــم ه ــذا ،يــؤخــذ بمعناها
ّ
ّ
وتدبر ألن
الذي ينسب إليها دون أدنى تفكر
ما تشير إليه أو أن استعمالها شائع /يومي/
ْ
ْ
واختلفت
كثرت
أليف .كقاعدة بسيطة كلما
املعاني لكلمة ما في القاموس ،ازداد الشك في
هذه املعاني.
ســأشــرح اآلن خالصة فرضية زكــريــا محمد.
يتالشى ما
ْيرى زكريا أن الغموض في اآلية َ
إن نتجاهل الكلمة املؤرقة الغامضة (ق ْس َو ْرة)
ونفتش لها عن مفتاح في مكان آخر لها في
اآلي ــة .وه ـكــذا يــرى أن الـفـعــل ال ــوارد فــي اآليــة
َ ّ ْ
ُ
فتحها
«ف ـ ــرت» يـجــب أن ي ـقــرأ بـضــم ال ـفــاء ،ال ُ َْ
كما هو شائع عند الجمهور ،أي يجب أن يقرأ
بصيغة املبني للمجهول ،وأن معنى الفعل
هنا ليس مــن الـفــرار والـهــرب وإنـمــا مــن ّ
الفر،
لينظر
وال ـف ـ ّـر ُّ هــو الـكـشــف عــن أس ـنــان ال ــداب َــة
َ
العرب»« :فـ َّـر الدابة
ما ِسنها .جاء
في «لسان َ
َي ُف ُّرها ،بالضمَ ،ف ّ
لينظر
سنانها
أ
عن
كشف
ًا:
ر
ُّ
َ
َُ
َ
مــا ِس َنها .يـقــال :ف ـ َـر ْر ُت عــن أسـنــان الــدابـ َـة أفـ ُّـر
لتنظر ِإليها .وف َر ْر ُت
عنها ف ّ َرًاُ ِإذا كشفت عنها
َ
الفرس أف ُّره ًّفرا ِإذا نظرت ِإلى أسنانه».
ُ
ألسباب
أعترض على هذه القراءة والتفسير
ُّ
كثيرة أوج ــز بعضها .إذا كــان الفعل «ف ــرت»
كما يرى زكريا يعني الكشف عن أسنان الدابة
ملـعــرفــة سـنـهــا ،وه ــو فــي ه ــذه الـ ـق ــراءة مبني
للمجهول ،فلماذا يتبعه حــرف الـجــر «مــن»؟
َ
ُ
ن ـقــول :ف ـ ّـر الــرجــل الـحـمـيـ َـر (جـمـلــة تـتــألــف من
فعل ماض مفتوح الفاء ،يليه فاعل ومفعول
بــه) .وإذا لم نكن نعرف من قــام بعملية ّ
الفر،

الفرضية التي طرحها زكريا
لن تحل اإلشكالية ،بل تخلق
أسئلة أخرى
تحفل القصائد العربية
القديمة بصور كثيرة
للحيوانات الوحشية

ُ
ُ
الحمير (جملة تتألف مــن فعل
فنقول :ف ـ َّـر ْت
م ــاض مـضـمــوم ال ـفــاء وه ــو مبني للمجهول
َوالحمير نائب فاعل) .هكذا ال يستلزم الفعل
ف ـ ّـر (بمعنى الكشف عــن األس ـنــان) حــرف ٍّ
جر
ً
(من) سواء أكان الفاعل معلومًا أم مجهوال .ال
بد أن أضيف مستدركًا أنه يمكن في الجملة
العربية أن يكون الفعل مبنيًا للمجهول وأن
تحتوي الجملة إشارة خفية أو صريحة إلى
الفاعل باستخدام كلمات أو حروف مساعدة.
ك ـم ــا ي ـم ـك ــن ألحـ ــدنـ ــا أن ي ـب ـح ــث عـ ــن ت ـبــريــر
الس ـت ـخــدام ال ـح ــرف «م ـ ــن» ،ورب ـم ــا عـثــر على
شواهد في الرجز والشعر كأن يقول إن «من»
ْ
«من ِق ِب ِل» .ولكن السليقة
تعني «بواسطة» ،أو ِ
العربية تستبعد هــذا في سياق اآليــة املشار
إليها وال أرى أي ُم ّ
سوغ لغوي أو بالغي له.
رغم أن زكريا قد ذكر في بداية طرحه فرضيته
ّ
سيفك شفرة القسورة إذا ّ
غيرنا لفظ الفعل
أنه

َ
ْ
يرى زكريا أن الغموض في اآلية يتالشى ما إن نتجاهل الكلمة المؤرقة الغامضة ق ْس َورة (آي بي آي)

«ف ـ ّـرت» ،وبالنتيجة املعنى الــذي يشير إليه،
فإنه أخذ بأحد املعاني التي طرحها املفسرون
وال ـل ـغــويــون لـكـلـمــة ال ـق ـس ــورة« :رجـ ــل شــديــد
قاسي الـيــد» .بكلمة أخــرى ،كأنما اإلشكالية
الـتــي تــم حلها والـتـخـلــص منها هـنــا هــي أن
ً
ال ـق ـســورة ال تـعـنــي رج ــا ص ـيــادًا أو قـنــاصــا،
ُّ
وإنما رجــل قــوي يتل الحمير ويصرعها في
ْ
البطائح .هكذا ،زكريا لم يفكك إشكالية أصل
كلمة القسورة وإنما أخذ بواحد من معانيها
التي وردت في الكتب وقرأ كلمة أخرى ،كانت
واضـحــة حتى هــذه اللحظة ،ق ــراءة مختلفة،
ورأى أن ـهــا كـلـمــة مبهمة جــديــدة أو أسيئت
قراءتها أو فهم معناها .إذا كان هذا هكذا ،أي
تعني الــرجــل القوي
إذا أخــذنــا بــأن القسورة
ُ
الشديد ،كما ذكـ َـر هذا تراجمة القرآن من بني
معانيها وكما يرى زكريا ،فإن األجدر واألبلغ
هو قراءة الفعل ّ
«فرت» على أنه يعني الهرب
وال ـفــرار ولـيــس اإلج ـبــار على فتح الـفــم .ملــاذا
تــرتــاع الـحـمـيــر وت ـهــرب مــن الــرجــل الـشــديــد؟
ألنه خرج إليها فجأة ليصطادها أو يقتلها
أو ح ـتــى لـيـمـســك ب ـهــا ك ــي ي ـفــرهــا أو مل ــآرب
ُ
تصحيح
أخرى .ليس غريبًا عندي أو مفاجئًا
تصحيف بعد الغفلة عنه لقرون
تحريف أو
ٍ
ٍ
وأجـيــال ،ولكن علينا أن نقارن بني املعنيني،
وع ـل ـي ـنــا أن ن ـتــذكــر س ـي ــاق ال ـح ـي ــاة الـعــربـيــة
القديمة وطبيعة الوحش والـحـيــوان .دعونا
نقارن بني الصورتني أو املعنيني حسب قراءة
زكريا وحسب القراءة الشائعة.
ً
أوال ،املعنى الجديد ُ لآلية حسب قراءة زكريا:
ْ
ُ
ْ
ُيــش ـبــه ال ــذي ــن ُي ــع ـ ِـرض ــون ع ــن ال ــدي ــن الـجــديــد
الحمير األهـلـيــة املستنفرة بسبب إجبارها
على فتح أفــواهـهــا ورؤي ــة أسنانها لتحديد
سنها ،كأننا إزاء قطيع من الحمير في ِحمى
أو ح ـظ ـي ــرة ي ـق ــف أم ــام ــه رجـ ــل قـ ــوي لـيـفـ ُتــح
أف ــواه ـه ــا واح ـ ـدًا واح ـ ـدًا وال ـح ـم ـيــر تــرت ـجــف.
هنا نـطــرح بعض األسـئـلــة :كــم كــانــت شائعة
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عـمـلـيــة ال ـف ـ ّـر (ف ـتــح األف ـ ــواه ل ــرؤي ــة ال ـضــروس
لتحديد ســن الحمير األهـلـيــة)؟ هــل كــان هذا
ُ
املشهد شائعًا لت ْستحضر صــورتــه لتشبيه
مــن ال يـصـغــي إل ـيــك ويـنــزعــج مـمــا ع ـنــدك من
وب َد ٍع؟ هل وردت هذه العملية (الفر) في
أفكار ِ
النصوص التراثية األخــرى كي تؤكد أن هذا
املوقف «املؤلم» أو املربك كان يتكرر؟ ال أعرف
األجوبة ،ولكن ال يبدو أن الحمير كانت أهم
الحيوانات األهلية فــي اقتصاد الـنــاس ّإبــان
نشأة اإلسالم.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ــا س ـبــق م ــن أس ـئ ـلــة ب ــل أهــم
ً
منها كلها :هل الحمير األهلية فعال تستنفر
وتشعر بــالــذعــر العظيم إذا فــك إنـســان قوي
أف ــواه ـه ــا لـيـنـظــر ف ـي ـهــا؟ ه ــل ه ــذا أشـ ـ ّـد هــول
تراه الحمير األهلية في حياتها العملية كي
ْ
ً
ُيض َر ُب بمنظرها ومشهدها املؤلم مثال؟ كان
ّ
ُعــمــال الـطــابــوق فــي ال ـبــاد الـتــي جئنا منها
ي ـكــوون الـحـمـيــر بــالـنــار كــي َيـ ِـسـ ُـمــونـ ْهــا وكــي
ي ـع ــرف ك ــل ع ــام ــل ح ـم ــاره وك ــان ــوا يــخـ ُـصــون
ال ــذك ــور منها كــي ال تهيج وتـغـتـلــم .رغ ــم كل
هذه اإلساءات واآلالم ،ينهض الحمار الصابر
بعد العملية املهينة ويبدأ قضم ما يجده من
فكيف فالحمار الذي
شيئًا لم يكنّ .
طعام كأن ُ َ
ََ
صاحبه ف َمه؟ ربما عض الحمار أصابع
فت َح
الـ ــرجـ ــال أو رف ـ ــس صـ ــدورهـ ــم ب ـح ــاف ــره حــن
يمسكون بقوائمه كي يطروحه أرضًا.
ث ــان ـ ُي ــا ،امل ـع ـنــى ال ـش ــائ ــع ل ــآي ــة :يـشـبــه الــذيــن
ُي ْع ِرضون عن الدين الجديد الحمير الوحشية
املستنفرة التي رأت حيوانًا مفترسًا ضاريًا
أو صيادًا راميًا ّ
يترب ُص َبها فهربت مستنكرة
ْ
ّ
ُ
لــه ومــذعــورة مـنــه .أن يــشــبــه صــاحــب الــدعــوة
الذي يثير الذعر باألسد أو الصائد القناص
ُ َ
وي ــش ـ ّـب ــه غ ـيــر امل ــؤم ـن ــن بـقـطـيــع م ــذع ــور من
الحمير الوحشية يركض للنجاة بجلده هو
ُ
ً
ْ
أبـلــغ ص ــورة وأش ــد درامــا َتـيـكـيــة .مــا إن نـقــرأ:
«كــأن ـهــم ُح ـ ُـم ـ ٌـر مـسـتـنـفــرة ف ـ ـ ّـر ْت مــن ق ـســورة»،

حتى نــرى الصور املتحركة لقطيع كبير من
الـحـمـيــر الــوحـشـيــة ذوات ال ـخ ـطـ ّـوط البيض
وال ـس ــود .كــأنـنــا نـسـمــع ونـ ــرى .الــن ـقـ ُـع الـقــاتــم
فــي الـ ُـعـلــى والـسـبـ ُـع الـجــائــع يــركــض .اآلن ،أي
الصورتني أوضح وأعمق؟
تحفل القصائد العربية القديمة ،من العصر
«ال ـجــاه ـلــي» ال ــذي نـشــأ فـيــه وم ـنــه اإلس ــام،
ب ـصــور كـثـيــرة لـلـحـيــوانــات الــوحـشـيــة وهــي
تـ ـص ــارع م ــن أج ـ ــل الـ ـبـ ـق ــاء .ه ـن ــال ــك قـصــائــد
ّ
يت ُ
سع املجال لذكرها (النابغة
كثيرة جدًا ال
ال ــذبـ ـي ــان ــي ،ام ـ ـ ــرؤ الـ ـقـ ـي ــس ،ب ـع ــض ش ـع ــراء
امل ـع ـل ـقــات ...إل ــخ) يخصص الـشــاعــر العربي
فيها شـطـرًا صـغـيـرًا أو كـبـيـرًا مــن قصيدته
ليصف الحمار الوحشي أو البقر الوحشي
أو الـظـلـيــم وال ـن ـعــامــة وال ـغ ــزال ــة وه ــي تنعم
ه ــان ـئ ــة فـ ــي ال ـ ـف ـ ـلـ ــوات ،ثـ ــم فـ ـج ــأة ت ـض ـطــرب
وتــرتـبـ ُـك وتـهــرب مسرعة بأقصى مــا لديها
مــن ق ــوة ون ـشــاط حــن يــدهـمـهــا ال ـصـ ّـيــاد أو
الـسـبـ ُـع امل ـف ـتــرس .يلجأ الـشــاعــر الـقــديــم إلــى
ه ــذه الـثـيـمــات لـيـضـفــي طــابـعــا م ــن الـقـســوة
وال ــوح ـش ـي ــة ع ـلــى رح ـل ـتــه أو م ـغــامــرتــه في
امل ـفــاوز والـفـلــوات .ليس هــذا فحسب ،كثيرًا
ـوان رات ــع في
مــا يـصــف ال ـشــاعــر مـشـهــد ح ـي ـ ٍ
ِد َع ــةٍ فــي الخمائل ثــم فجأة يستشعر خطرًا
أو ي ـه ــاج ـم ــه ح ـ ـيـ ــوان مـ ـفـ ـت ــرس أو ص ـ ّـي ــاد
فيركض الـحـيــوان الضحية بكل طاقته كي
يـنـجــو ب ـج ـلــده .يـصــف ال ـشــاعــر ه ــذا املشهد
وسرعة
ليساعدنا على تصور قوة ونشاط
ّ َ ْ
راحـلـتــه (نــاقـتــه ،فــرســه) وكـيــف أنـهــا َمــكــنــتـ ُـه
م ــن ق ـطــع الـ ـب ــوادي امل ــوح ـش ــة .كــذلــك ي ـصـ ّـور
ال ـش ــاع ــر هـ ــذه الـ ـص ــراع ــات ل ـي ـس ـلــط ال ـض ــوء
على قساوة الحياة وهشاشتها حيث يبدو
في لحظة ما كل شــيء على ما يــرام ،وفجأة
تتهاوى األشـيــاء وت ــزول .هـكــذا ص ــورة فــرار
الحمير الوحشية من األســد أو الصياد هي
شائعة في املخيلة العربية آنذاك .وكثيرًا ما
استحضرها العرب كي يصفوا الذعر والفزع
وســرعــة الـهــرب مــن الخطر املـحــدق (املــواقــف
غير املرغوب فيها غريزيًا).
لـقــد اسـتـخــدم الـحـمــار ع ــدة م ــرات فــي ال ـقــرآن
ّ
للتشبيه والـحــط والتقليل مــن شــأن ومكانة
ُ َ
املش َّبه وهــو تشبيه ما زال شائعًا في الوقت
الحاضر في الثقافة العربية وثقافات أخرى
كثيرة غيرها .كأنما أراد في اآلية أن ّ
يوبخهم
ـاس شــديــد الـلـهـجــة .كــأنـمــا أراد أن
بـحــديــث ق ـ ٍ
يخبرهم :ليست املسألة ّ مسألة حياة أو موت
فـمــا بــالـكــم تـهــربــون ِمــنــي كالحمير الخائفة
مــن املـ ــوت .أن ــا لـســت ق ـســورة ول ــن أصـطــادكــم
وآكـلـكـ ْـم .أنــا أردت أن أتـحــدث معكم فقط عن
ّ ُ
الله والحياة .أنا أردت أن أدلــكـ ْـم على الهدى.
ً
يا حسرة عليكم!
ُ
أخ ـي ـرًا ،أحـبـبــت أن أنـقــل هـنــا ج ــزءًا مــن مقالة
َ
َ
َاملــرحــوم َبــلـ ِـمــي ِلــا لـهــا مــن صلة بــأصــل كلمة
ََ
يقترح بل ِمي
ق ْس َ َو َرة .في مقالته املشار إليها،
َ ْ
أن ق ـ ْـس ـ َـو َرة كلمة مشتقة مــن كلمة «پــنـتــورا»
أو «پ ـن ـت ــوره» ال ـســريــان ـيــة ،وت ـع ـنــي ف ـه ـدًا أو
نـمـرًا (وف ــي اإلنكليزية )panther :الـتــي يعود
جــذرهــا إلــى الكلمة اإلغريقية (ّ .)πανθήρ
تم
نسخ أو تدوين الحرف اإلغريقي ݒاي ( )πفي
السريانية باستخدام الحرف املبهم ٯـ الذي
حكاية صوته بني حكاية صوتي  Pو.F
تقع
ُْ
وعندما نق ِح َر ْت الكلمة إلى العربية استخدم
الحرف امللتبس ف/ق فكتب دون تنقيط كما
كــان عليه األمــر آن ــذاك هكذا «ٯ» ،ا ُلـ ْـذي يشبه
ـحـ َـر ْت أو
الـحــرف الـســريــا ْنــي ٯـ .هـكــذا حــن نــقـ ِ
ُع ـ ّـر َبـ ْـت كلمة َ«پــن ـتــورا» أو «پـنـتــوره» ُر ِسـ َـمـ ْـت
هكذا «ٯٮٮوره» في العربية .ألن حــروف الكلمة
غ ـ ُّيــر م ـن ـق ـطــة .يـمـكـنـنــا ت ـص ــور ك ـيــف صـ ّـحــف
الــنـ ّـســاخ الكلمة فــي مــا بعد :ظنوا أن الحرف
األول قافًا وتوهموا أن الـ ٮٮـ تشير إلى أسنان
الـســن فأصبحت الكلمة ق ـســورا أو قـســوره.
َ َ
وألن التشكيل لــم ُيـ ْـبــتــكـ ْـر بـعـ ُـد أث ـنــاء تــدويــن
الـقــرآن ،فليس هنالك ح َــركــات على الـحــروف،
َ
فقرأوا الكلمة على وزن ف ْع َولة كي تنسجم مع
حكاية صوت «مستنفرة» ويتناسق السجعُ
في اآليــة .ويضيف جيمس بلمي إن املقارنة
بالنمر أو الفهد أفضل ألن رؤيــة أسد يطارد
حمارًا وحشيًا لم يكن أمرًا مألوفًا في البيئة
ال ـعــرب ـيــة آنـ ـ ــذاك ،ول ـك ــن ال ـع ــرب ع ــرف ــوا الـنـمــر
والفهد كحيوانات تصيد .يذكر ُأن يزيد بن
ُ
أول من حمل الفهود امل ّ
على
دربة
معاوية كان
ظهور الخيل .لقد اجتهد َب َلمي ،فإن أخطأَ ،ف َلهُ
ِ
ََ
حسنة واحدة ،وإن أصاب ،فل ُه حسنتان.
* كاتب عراقي

يارا هواري *
ي ــدل ــل تـ ـص ـ ّـدي أه ــال ــي خـ ــان األحـ ـم ــر ل ـل ـم ـحــاوالت
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـع ــدي ــدة لــاس ـت ـيــاء ع ـلــى أراض ــي
القرية على إصرار إسرائيل على تنفيذ مشروعها
الــرامــي إلــى ضــم املنطقة (ج) فــي الضفة الغربية
وت ـف ــري ـغ ـه ــا م ــن س ـك ــان ـه ــا .أمـ ـ ــام ت ـل ــك املـ ـح ــاوالت
االستعمارية ،يصمد أهالي الخان واملتضامنون
معهم في نضال ومقاومة عنيدة تتحدى الجهود
اإلسرائيلية االحتاللية الرامية إلى تهجيرهم.
ـود ط ــوي ـل ــة
يـ ـ ــواجـ ـ ــه الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــون م ـ ـنـ ــذ ع ـ ـ ـقـ ـ ـ ٍ
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ومـشــاريـعــه االسـتـعـمــاريــة
االستيطانية التي تهدف إلى إعادة ترتيب الحيز
املكاني وإعادة توزيع السكان األصليني في إطار
عـمـلـيــة إع ـ ــادة هـيـكـلــة م ـق ـصــودة وع ـن ـي ـفــة ،تـمـ ِّـهــد
مجتمع جديد بتنظيم اجتماعي ومكاني
إلنشاء
ٍ
جديد.
ي ـع ـمــل االح ـ ـتـ ــال ع ـل ــى االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى أراض ـ ــي
الـسـكــان األصـلـيــن عـلــى ه ــذا الـنـحــو وتسخيرها
ملنفعة املستوطنني بـبـنــاء املـسـتــوطـنــات ،والـضــم
ب ـح ـكــم الـ ـق ــان ــون ،وال ـ ـطـ ــرد ،وإنـ ـك ــار ال ـح ـق ــوق فــي
ٌ
األرض .وهذا ٌ
شائع في املشاريع االستعمارية
أمر

المقاومة المكانية ممارسات
تؤكد الوجود الفلسطيني
واستمراره وتتحدى
االستعمار اإلسرائيلي

االستيطانية حول العالم .وما يجري في فلسطني
م ــن اس ـت ـيــاء ع ـلــى األراض ـ ــي ع ـلــى جــان ـبــي الـخــط
األخ ـ ـضـ ــر ج ـ ــزء أسـ ــاسـ ــي فـ ــي مـ ــا ُي ـس ـم ــى ال ـن ـك ـبــة
املستمرة .ولطاملا دأب الفلسطينيون على مواجهة
َ
اصطلح بعض
النكبة املستمرة باالنخراط في ما
ُ
ال ــك ـت ــاب ع ـلــى تـسـمـيـتــه امل ـق ــاوم ــة امل ـكــان ـيــة ،وهــي
ممارسات تؤكد الوجود الفلسطيني واستمراره
عـلــى األرض ،وتـتـحــدى االسـتـعـمــار اإلســرائـيـلــي.
وي ـع ـكــف الـفـلـسـطـيـنـيــون ع ـلــى زي ـ ــادة مـقــاومـتـهــم
ُ
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
بعد أن أعطى
َ
الضوء األخضر إلسرائيل لضم املزيد من
وإدارته
األراضي وبناء املزيد من املستوطنات ،وال سيما
باعترافه أخيرًا بالقدس عاصمة إلسرائيل.
إسرائيل في السنوات األولى ُبعيد عام
استخدمت
ً
آليات مختلفة لالستيالء على األراضي ،بما
1948
ٍ
في ذلك التدابير التشريعية التي كان أبرزها قانون
أمالك الغائبني لسنة  ،1950والحقًا قانون استمالك
األراضي لسنة ّ .1953
إسرائيل
خولت هذه القوانني
ً
انتزاع األراضي وملكيتها من الالجئني ،مستخدمة
غ ـي ــاب ـه ــم عـ ــن ال ـ ـبـ ـ ًـاد ب ـع ــد  29ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي/
ُ
نوفمبر  1947حجة لسلب أراضيهم .وط ِّبقت هذه
التشريعات أيـضــا على األش ـخــاص الــذيــن نزحوا
ً
داخ ــل ح ــدود الــدولــة الــولـيــدة .وب ــدال مــن االعـتــراف
بأولئك الفلسطينيني كنازحني ،صنفتهم إسرائيل
تحت مسمى «الغائبني الحاضرين» ،ومــا برحت
تبرر منذئذ استيالءها على األراضي الفلسطينية
ب ــأن ــه ل ـخــدمــة امل ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة وامل ـح ــاف ـظ ــة على
الطابع اليهودي للدولة.
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ط ـب ـق ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــات اإل
ً
ـات «ق ــان ــون ـي ــة»
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـيًــة ف ــي  1967آل ـ ـيـ ـ ٍ
وأوام ـ َـر عسكرية لتسهيل استعمارها لألراضي
ُ
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،مـنـهــا م ـص ــادرة األراض ـ ــي بــذريـعــة
األم ــن ،وه ــي الـحـجــة الـتــي تستخدمها لتقويض
اتفاقية جنيف ،وتسمح لدول االحتالل بمصادرة
األراضي مؤقتًا ألسباب أمنية .استولت إسرائيل
أراض ،وبنت ما ال يقل عن
باتباع هذا املسار على
ٍ
 42مستوطنة ،بما فيها الـطــرق االلتفافية التي
تــربـطـهــا بــاملـسـتــوطـنــات ع ـبــر «ال ـخ ــط األخ ـض ــر».
ومن األساليب امللتوية األخرى التي تستخدمها
ُ
إســرائ ـيــل ال ـق ــان ــون الـعـثـمــانــي وق ــان ــون االن ـت ــداب
اإلنكليزي الــذي يسمح للدولة بمصادرة األرض
«لـغــرض ع ــام» ،رغــم أن املـنــاطــق املستولى عليها
ُ
كــانــت ت ـسـت ـخــدم ف ــي ال ــرع ــي ل ـق ــرون .وق ــد أمـعـنــت
ُ
إسرائيل أيضًا في مصادرة األراضي الفلسطينية
أوائ ـ ـ ــل
بـ ـفـ ـض ــل ت ـط ـب ـي ــق اتـ ـ ـف ـ َّــاق ـ ــات أوس ـ ـل ـ ـ ُـو ف ـ ــي َ
االتفاقات الضفة إلى
التسعينيات ،حيث قسمت
ِّ
مناطق (أ) و(ب) و(ج) .وتشكل املنطقة (ج) %61

مــن مساحة الـضـفــة ،وتخضع لسيطرة عسكرية
الشؤون
إسرائيلية كاملة ،بما فيها السيطرة على
َ
األمنية واملدنيةَ .
أدرجــت اتفاقات أوسلو املنطقة
(ج) ت ـح ــت ال ـس ـي ـط ــرة ال ـع ـس ـكــريــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
َ
وم ـن ـحــت إس ــرائـ ـي ــل ب ــذل ــك ال ـصــاح ـيــة ف ــي رفــض
طلبات التخطيط والبناء الفلسطينية العتبارات
ُ
أم ـن ـيــة .وف ــي ح ــن ت ـل ـبــي ال ـس ـيــاســة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ف ــي املـنـطـقــة (ج) اح ـت ـيــاجــات  325000مستوطن
إســرائـيـلــي لـجـهــة تنظيم الـبـنــاء وتـطــويــر البنية
التحتية ورصــد امليزانيات لخدمة املستوطنات،
تضع قيودًا وعوائق أمام توفير سياسات مماثلة
للمجتمعات الفلسطينية ،بل تعمل على تمزيق
تلك املجتمعات وتشتيتها.
َّ
تمكنت إسرائيل بفضل بناء الجدار الفاصل في
أراض أكـثــر فــي الضفة
 2002مــن االسـتـيــاء على
ٍ
بغرض فصل الضفة عن إسرائيل بذريعة تحقيق
«األمـ ـ ـ ــن» اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .م ـ َّـه ــد جـ ـ ــدار ال ـف ـص ــل ه ــذا
َّ
الطريق لضم العديد من املستوطنات ،بل خطت
إسرائيل مسار الـجــدار داخــل الضفة وليس على
طـ ــول «الـ ـخ ــط األخ ـ ـضـ ــر» ،وب ـش ـكــل اس ـت ــول ــت فـيــه
فعليًا على األراضي الفلسطينية .وتشهد األرض
الفلسطينية الـيــوم تـســارعــا رهـيـبــا فــي مـصــادرة
األراض ـ ــي ،إذ عـكـفــت الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة على
اس ـت ـغ ــال ت ـج ــاه ــل اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـص ــارخ
ُ
للقانون الدولي واإلجماع بشأن القدس لتسارع
إل ـ ــى ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـ ـش ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون الـ ـ ـق ـ ــدس ال ـك ـب ــرى
والتالعب بالحدود لالستحواذ على أراض أكثر
وحـشــر الفلسطينيني فــي الــوقــت ذات ــه فــي أضيق
حيز ممكن ،والسيطرة على الرواية بشأن القدس،
ٍ
بـحـيــث ت ـغــدو املــدي ـنــة بــأكـمـلـهــا م ــن دون مـنــازعــة
جزءًا من إسرائيل في الخطاب الدولي السائد.
ً
يستخدم الفلسطينيون أســالـيـ َـب عــديــدة ملقاومة
ال ـس ــرق ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ل ـ ـ ــأرض .وم ـ ــن أج ـ ــل وق ــف
ال ـتــوغــل اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي األراضـ ـ ــي الفلسطينية
ودعم املقاومة املكانية الفلسطينية ،بذلت العديد
مــن الـجـهــود لـتـعــزيــز امل ـقــاومــة املـكــانـيــة الشعبية،
ومنها التحركات والحمالت التي استقطبت دعم
ـرة
ال ـنــاش ـطــن ال ــدول ـي ــن ل ـت ـحــدي ال ـج ـهــود املـسـتـمـ َ
مل ـ ـصـ ــادرة األرض الـفـلـسـطـيـنـيــة وت ــأك ـي ــد مـلـكـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــن ل ـهــا ف ــي ق ــري ــة ب ــاب ال ـش ـمــس الـتــي
ّأسسها نحو  250ناشطًا فلسطينيًا ،وعني عجلة
في وادي األردن ،والعراقيب وسوسيا في النقب،
وقرية أقرث في الجليل ،وخان األحمر ،وأخيرًا قرية
َّ
الولجة جنوب القدس .وقد سلطت هذه التحركات
الـ ـض ــوء ع ـل ــى الـ ــوجـ ــود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ف ــي مـنـطـقــة
ً
القدس ،وأبــرزت مثاال للصمود في وجه آلة الهدم
واملصادرة اإلسرائيلية .تسعى مثل تلك املبادرات
املادي على األرض،
إلى تأكيد الوجود الفلسطيني
َ
وتـتـحــدى بــالــدعــم الشعبي الهيمنة اإلسرائيلية
على الحيز املـكــانــي .وه ــذا األم ــر يتطلب استمرار
الفلسطينيني باالنخراط في األنشطة والفعاليات
ال ـش ـع ـب ـيــة والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى الـ ــربـ ــط بـ ــن ال ـك ـف ــاح ــات
َ
املحلية والدعوة إلى التنسيق عبر جانبي «الخط
األخضر» .وهذا سوف يسلط الضوء على مشروع
االستيطان اإلسرائيلي األكـبــر ،وسيتحدى أيضًا
التعريف اإلسرائيلي للكيان الفلسطيني واإلنسان
الفلسطيني.
ه ـنــاك حــاجــة ال ـي ــوم إل ــى تــوظ ـيــف ك ــل م ــا يتسنى
توظيفه مــن آلـيــات دولـيــة ملنع املــزيــد مــن عمليات
االس ـت ـيــاء وال ـض ــم ،وم ــن ضـمـنـهــا دع ــم الـشـكــاوى
املرفوعة إلى املحكمة الجنائية الدولية بخصوص
ارتـ ـك ــاب ج ــرائ ــم ح ـ ــرب ،كــال ـش ـكــوى ال ـت ــي رفـعـتـهــا
منظمات املجتمع املــدنــي الفلسطينية فــي ،2017
وامل ـط ــال ـب ــة بـ ــإجـ ــراء ت ـح ـق ـيــق رسـ ـم ــي مـ ـ َّ
ـوسـ ــع فــي
االنتهاكات اإلسرائيلية ،كالذي دعت إليه منظمة
ّ
«هـيــومــن راي ـتــس ووت ــش» فــي  ،2016وأي ـضــا ســن
ُ
الـعـقــوبــات وإن ـفــاذهــا ،وه ــي آلـيــة اســتـخــدمــت ضد
روسيا على خلفية ّ
ضمها شبه جزيرة القرم ،وإعداد
قضايا تطالب باستعادة األراضي واملمتلكات .وال
بد من بذل الجهود لتحدي السرقات اإلسرائيلية
للممتلكات واألراضي بأثر رجعي حتى عام .1948
بجهد جماعي
وينبغي أن يضطلع الفلسطينيون
ٍ
إلجــراء البحث حــول مطالباتهم وصياغتها .ثمة
ثروة من الوثائق املتوافرة التي تدعم تلك املطالبات،
ً
ومنها مثال ملفات لجنة التوفيق التابعة لألمم
املتحدة والخاصة بفلسطني ،وسجالت «األونروا»،
وسجالت إسرائيل الرسمية ،والشهادات الشفوية.
يستطيع الفلسطينيون وحلفاؤهم ،بهذه الجهود
َّ
الهادفة واملنظمة ،أن يوقفوا االستيالء اإلسرائيلي
املـسـتـمــر بــا هـ ــوادة عـلــى األراض ـ ــي الفلسطينية،
وأن يـضـمـنــوا وجـ ــود س ـيــاســات ت ــراع ــي الـحـقــوق
الفلسطينية كما نص عليها القانون الدولي.
(يـسـتـنــد ه ــذا امل ـقــال إل ــى ورق ــة ن ـشــرت عـلــى موقع
«الشبكة ،شبكة السياسات الفلسطينية»)
* زميلة لـ«الشبكة» في فلسطني

