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  وليم نصار. د

 رئيس التحرير

  ذاك العجوز 
 الذي يلطم ويبكي في عاشوراء 

 ال تشوهوا حزنه 
  من يقول أنه يبكي حزنا على الحسين ّكذبوا

 ّكذبوا من يشيع أنه يلطم كرها بيزيد 
 ذاك العجوز 

 إنما يلطم ويبكي وجعا 
 وشقاوة عيش خطفا عمره

 
 أتركوه يلطم 
 أتركوه يبكي 

 ال تزعجوا دمعه 
  هو عاجز 

 إال عن ضرب الجسد 
 إلى حد األلم والبكاء

  
 إمنحوه يوما واحدا كل عام 

 فقط يوما واحدا 
 ليلطم تعبه وتشقق يديه 

 امنحوه يوما واحدا 
   فقطيوما واحدا

 كي يذرف دمعا أشقر
 بنكهة تبغ الجنوب 
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 عصر الكوارثإلىانتقلنا اآلن . كتب علينا أن نعيش حياة دائمة من عدم االستقرار  .

ًليس األمر زلزاال يحدث بتحرك طبقات األرض؛ هو كارثة تحدث باهتزاز طبقات 
أن ما ) سطح المجتمع(لم تدرك الطبقة السياسية القابعة على قشرة األرض . المجتمع

استمرت . ّ تحرك تكتوني في طبقات المجتمع2019 تشرين األول عام 17دث في ح
لمجتمع فأعلت شأنهم، وجعلتهم حط ما في اأجاءت بأسفل و. كأن األمر لم يحدثالسلطة و

 بنفايات اًوصار الرأس محكوم. صار القفا يحكم الرأس. على مراتب السلطةأفي 
 .فرازاتهإالمجتمع و

 
. ياسية والبيروقراطية كانت تعلم بالخطر المميت في مرفأ بيروتكل أطراف السلطة الس

ئية السجالت والدعاوى لرفع المسؤولية كانت تتطاير بين أروقة السلطة السياسية والقضا
اإلهمال وانعدام . ُّكل يرمي المسؤولية على غيره. اًلم يحرك أحد ساكن. واألمنية

كل ذلك كان سيد الموقف؛ بل . لمواطنينالمسؤولية وتالشي الجدية والعبث بالدولة وا
كلهم . كلهم غضوا النظر. ليس في السلطة بريء؛ كلهم يعرفون. كان هو سياسة السلطة

 .ال استثناء ألحد. وكلهم كانوا يتجاهلون. كانوا يعرفون
 

 حظيرة َّإن.  حين أصارحكم بحقيقتكمًأوالد الـقحبة لست خجوال": كما قال مظفر النواب 
 .ا ال أستثني أحدً".…ر من أطهركمخنزير أطه

  
 من الطبقة السياسية، سواء كان من المدنيين أو اإذا كان اللبنانيون يستثنون أحدًال أعرف 

 .من أصحاب العمائم
 

فهل . حذر ناصيف حتي في استقالته من دولة فاشلة. ما حدث يبعث على الخوف والهلع
ستهان اللبنانيون، باألحرى الطبقة نحن نسير نحو مجتمع فاشل؟ في العقود األخيرة ا

لم يكن هناك احترام للمواقيت في انتخاب رئيس الجمهورية أو . السياسية، بأمر دولتهم
فراغ . ُلم نأبه لما يسمى نصاب الدولة. وحتى في التعيينات اإلدارية. في تركيب الوزارة

اء، مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزر(بعد فراغ في أعلى السلطة السياسية 
كيف يستقيم أمر المجتمع عندما تفرغ الدولة من ). حيث تأجيل االنتخابات سنوات عديدة

ارثة  كان كارثة في الوعي، وكان ك"شعب وجيش ومقاومة"قيادتها وكادراتها؟ شعار 
 .اًاستبعاد الدولة كلي. عملية

 
. نا وراسبوتين من هناكسياسات كيدية يمارسها راسبوتين من ه. خلى البلد من السياسة

  واع ــــأبشع أن. ون والدستورــنافي القانــأموال الناس محجوز عليها في المصارف بما ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مصادرات كما في القرون الوسطى أو في أيام الممالك . التعدي على الملكية الخاصة
  . ب اإلدارة مفقودنصا. نصاب الدولة مفقود. والسلطنات القديمة

  
قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب جرى تعيين األالف . رعاع الناس يتحكمون بالسلطة

 .من صغار العاملين الذين ال لزوم لهم في أوقات االنتخابات النيابية
 

ّكل ذلك يهون أمام تهرب جميع المسؤولين من المسؤولية، بحجة مراسالت قضائية 
سلطة سياسية وإدارية . ائية هي على األرجح غير معنيةتروح وتجيء بين دوائر قض

. كأن البلد، أو أي بلد في العالم، يحكم بالقضاء. ترمي بأوساخها وقذاراتها على القضاء
في مسرح السلطة العبثي يرفضون هيئة تحقيق دولية بعد أن جاؤوا بشركات دولية 

 صراعات سخيفة على .سياسات كيدية. للتحقيق الفورنسيك بشأن المصرف المركزي
اعتقد فريق السلطة الحالي . عقول سخيفة تتحكم بمفاصل الدولة داخلها وخارجها. السلطة

أنهم يبررون سخافاتهم بإلقاء اللوم على من يعارضونهم؛ ليقولوا الغير يعارضوننا فال 
، هو البلد الوحيد في العالم دون كهرباء، بل كهرباء مستعارة مستأجرة.نستيطع فعل شيء

والثلم األعوج من الثور الكبير مع . "إما أنا ورأيي، أو ال أحد" منطق إلىألسباب تعود 
رؤوساء السلطة متعودون .  عن شيءاً رئاسة السلطة ليست مسؤولة رسميادعاء أن

يتلهون بمناكفاتهم ومؤامراتهم ضد بعضهم البعض، والكارثة قابعة في مرفأ بيروت؛ 
 هي في قمة الهرم اً التعمية التي تحدثنا عنها سابق.اوالكل في السلطة يعرفون عنه

 ً.السياسي نزوال
 

هو األمر الذي كان في . المناسب في المكان غير المناسب) أو المرأة(وضع الرجل 
تدمير . وكان ما يشبهه في مؤسسات الدولة األخرى وخاصة الجامعة اللبنانية. المرفأ

. ولة؛ كل ما يعنيهم هو حصة كل فريق في الدولةال تعنيهم الد. مبرمج للدولة اللبنانية
وعي .  من نوع آخر غير الذي بني عليه لبناناًيريدون وعي. ولة ودمروا التعليمدمروا الد

 ً. جاهالاً بل وعيًا حديثاً الدين ال ينشئ وعيَّتجاهلوا أن. ديني
 

ه تدمير يستطيع المرء المضي في تعداد أوج. ّ أب تغير وجه لبنان وجوهره4كارثة 
م المسؤولية وحسب، بل كان والذي حصل لم يكن نتيجة إهمال وانعدا. الدولة وما حصل

األساس في . لن يكون لبنان كما كان، أو كما كان يريد شعبه أن يكون. اً منهجياًتدمير
َّذلك، في هذا التطور الذي يشير إليه الحدث، هو أن  بين اللبنانيين اً الكارثة لم تحدث شرخّ

مير المجتمع أو على األقل  تدإلى بل هي بكل بساطة تدمير للدولة، يؤدي وحسب،
 تفكيكه
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 تكرر بخصوص إعالن العالقات بين اإلمارات إسرائيل تعبيرات منفعلة عن ت

وبقدر ُالغضب واإلدانة سبق أن سمع ما يشبهها بخصوص الصلح المصري اإلسرائيلي، 
وتعطي المواقف التي يتاح للمرء متابعتها في . ما بخصوص اتفاقي أوسلو ووادي عربة

وسائل اإلعالم االنطباع بأن ما يتقابل مع المراضاة اإلماراتية إلسرائيل هو رفض 
  . المراضاة أو ممانعتها، دون محتوى إيجابي يمكن تبينه للرفض أو الممانعة

  
نحصار الخيارات في مواجهة القوة ًأكثر من أربعين عاما من ا

يحصن مواقع أطقم " تطبيع"اإلسرائيلية المتفوقة والعدوانية بين 
في الشرق " الغرب الصغير"حكم غير منتخبة بالتقرب من 

األوسط، إسرائيل، وبين ممانعة ال تنتفع منها غير أطقم غير 
منتخبة بدورها، تكفي للقول بأن التراكيب السياسية القائمة في 

.  أحد هذين الخيارين أو اآلخرإلىالمجال العربي ال تقود إال 
كيان : يفوت الخياران على حد سواء جوهر المشكلة مع إسرائيل

  مسلح حتى األسنان، معتدي وقائم على اإلبادة السياسية، بؤرة
 للتمييز واالمتياز والعنف، وقوة لم ترد يوما أن تكون طبيعية كي يكون للكالم على 

ال تستطيع تشكيالت حاكمة تحكم باإلبادة السياسية، . لعالقات معها أي معنىتطبيع ا
 حكم إلىوتثابر على فلسطنة محكوميها، وال تتوفر فيها أي آليات تغيير ذاتية، وتتطلع 

، أو مواالة قوة نافذة تحميها، )ورضا أميركا(أبدي، إال أن تتراوح بين مراضاة إسرائيل 
  .ران، وإن لم تكن إيران فهي روسياإن لم تكن إسرائيل فهي إي

ليس ما يحول دون التسليم إلسرائيل هو ممانعة كاذبة سلمت نفسها والقضية العربية 
إليران، بل تحويل جوهري في البيئات السياسية في مجتمعاتنا، ينقل مركز السياسة 

وران ما بينها، بدل الد  تفاعالتها فيإلى داخل كل منها وإلىوالمداوالت السياسية 
 في هذا االتجاه، ًكانت الثورات العربية جهدا. نيألميركيالمستمر حول إسرائيل وحماتها ا

ة وإقامة عمق اجتماعي داخلي لها، وتوسيع قاعدة التفكير والتقرير في امتالك السياس
تحطمت الثورات بطرق متنوعة، كان من بينها همة إيرانية قوية . الشؤون العامة

إماراتي سعودي بخصوص مصر، وشراكة إيرانية إمارتية بخصوص سورية، ودعم 
  .سعودية في تدمير اليمن

  
المراضاة اإلماراتية إلسرائيل جزء من عملية تحول جارية في العالم العربي، من أبرز 

 إلىمالمحها المرئية تحول الثنائي الخليجي، المحافظ والمتحفظ، السعودية واإلمارات، 
 إلىعالم العربي، معادية للثورات والتغير السياسي، وساعية قالع هجومية للرجعية في ال

ًتعرض اإلمارات بالذات وجها امبرياليا تابعا إذا . االستقرار وتثبيت األنظمة األوليغاركية ً ً
جاز التعبير، تضرب في اليمن وليبيا، وتدعم بشار األسد والسيسي، ولعلها تسند نفسها 

ومنها سياسة محاور نشطة في الخليج . ي الضارببإسرائيل لتحصين هذا الدور اإلقليم
والمجال العربي، تقودها السعودية واإلمارات، وتتبعهما مصر، والكل في عالقة طيبة أو 
تطيب مع إسرائيل، وهذا مقابل محور قطري تركي يلتئم حوله إسالميون وقوميون 

 اًض وجهحور اإلماراتي السعودي يعروالمفارقة أن الم. عرب ومعارضون سوريون
 لإلسالميين، ويعرض نفسها كمحور للحداثة والعلمانية في المجال العربي، وينال اًعدائي

  . بالفعل الثناء على ذلك من قبل مثقفين شهود زور
  

ومن عناصر عملية التحول اختراق عدواني واسع النطاق للدولة اإليرانية التي تجمع بين 
ر سورية العراق الذي وقع بيد طهران بعد القومية الفارسية والمذهب الشيعي، وصل عب

ومنها اختراق . االحتالل األميركي بلبنان الذي يحكم حاكميه حزب تابع لدولة الماللي
خرى، روسيا، تجمع بين القومية الروسية ُعدواني وعنيف من قبل دولة عدوانية أ

ة حب مع والمسيحية األرثوذكسية، وبين شراكة إيران في حماية حكم األسديين وعالق
ومنها بالخصوص مصير سورية الذي يجمع بين تحطم واسع النطاق وبين . إسرائيل

  .وقوعها تحت خمسة محتلين، ومع استمرار حكم الكارثة األسدي بعد كل ذلك
 

 لمصر واألردن والسلطة الفلسطينية، وهجوميتها الراهنة اًاإلمارات دولة غنية، خالف
 المجال العربي، دمار يصلح اليمن واجهة عرض يمكن أن تتسبب بكثير من الدمار في

والتحالف مع كل من السعودية ومصر، واليوم إسرائيل، ومع عالقات طيبة مع الحكم . له
ال يستطيع هذا الحلف الفاسد أن ينتصر مهما . األسدي، نذير بالمزيد من السيء نفسه

ق ضرباته، لكنه فعل، ليس لديه ما يقدمه ألكثر من مئتي مليون من السكان في نطا
  .اير ذلك اليوم، ولن يفعل غيره غدًوهو ال يفعل غ. يستطيع أن يتسبب بكثير من الدمار

 
 ما يتقابل مع التحالف اإلماراتي اإلسرائيلي ليس ممانعة فوقية، متمركزة حول َّومثلما أن

كي إسرائيل بالقدر نفسه، فإنه ال يتقابل مع المحور السعودي اإلماراتي محور قطري تر
وليس في هذا .  دواخلنا االجتماعيةإلىليس بين أولوياته ما يتصل بنقل مركز السياسة 

التقابل العقيم إال ما يسهل االختراق اإليراني الطائفي والعنيف، المعني بتثقيل وزن إيران 
  .في اإلطار الشرق أوسطي والدولي

 
.  الراهنة من أكثرها قتامةمرت علينا في المشرق العربي أيام سوداء كثيرة، تبدو األيام

هناك شيء . إنه زمن هزيمة الثورات وهجوم أقوياء أغنياء فاسدين حتى نقي عظمهم
أال نندرج في استقطابات فاسدة، في سياسة محاور : واحد على األقل نستطيع القيام به

يريد  يكون كل منا التغيير الذي ْأن: ثم هناك غير ذلك مما هو أساسي. كيدية وقليلة العقل
  ا ًي يوم يراه في العالم، على ما نصح غاندْأن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  
 

 

 



  

  اليساري
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"  إدوارد سعيد " ؛"دوارد سعيد وراء االضطرابات الراهنة في اميركاإترا ث
 نصوص َنإ"؛ "ا غير مثقف ضد فكر الغربًا عدميًدوارد سعيد شن هجومإ"؛ "إرهابي

عيد الفانتازية مقصود بها التالعب بالتالميذ لتوريطهم بالعنف ضد الواليات إدوارد س
ليك، للمثقف المرموق ، عينة من اتهامات كالتها الكاتبة اإلسرائيلية، كارولين غ"المتحدة

في ، نشرته "ميركاأوارد سعيد نبي العنف السياسي في إد"، وذلك في مقال إدوارد سعيد
وال ندري .  في السابع من تموز الماضي- نيوزويك - يركيةإحدى كبريات المجالت األم

متطرف داعية العنصرية ، الصهيوني الكاتبة الصحفية وبين الحاخام غليكالعالقة بين ال
  . وقتل العرب

  
تفتح مجالتها .  وسيلة النشر تبين انحياز الميديا في الواليات المتحدةَّإنلكن يتوجب القول 

وجميع المنابر الرئيسة في الواليات المتحدة لكتاب من شاكلة وصحفها واسعة االنتشار، 
ث أكاديمي من مام باحألوعي الزائف بطرق مبتذلة متهافتة؛ بينما تغلقها غليك، ينشرون ا

والحرية . ، ولو من قبيل حق الرد، المعمول به في اإلعالم الحروزن لورنس دافيدسون
ناقش المقال، . دائم بمفردة الحرية ومشتقاتهابعيدة عن الميديا األميركية، رغم تشدقها ال

جامعة ويست تشيستر بوالية بنسلفانيا؛ بين ال في ستاذ التاريخ ألورنس دافيدسون، 
 فالعالقة عضوية بين الصهيونية ،كشف عن مدلوالتها السياسيةالامات ومنطقية االته

 . تكون العالقة بين ضحايا الكيانينْواالمبريالية، وكذلك يجب أن
  

 المتحدة، وهو ا في الوالياتًمقال غليك يربط محنة الشعب الفلسطيني بما يجري حالي
ا على رأسه، حسب ًو واقفأك بالمقلوب، ه ورد في كتابات غايَّنأواقع موضوعي، ولو 

  . تعبير ماركس
  

إن " القول إلىيخلص دافيدسون بعد تحليل التهافت والالمنطق في طروحات غليك، 
راث إدوارد سعيد تكتنفه قفزات ال منطقية؛ إنها تريد إرجاع عقارب هجوم غليك على ت

 ما قبل الكولنيالية؛ وبصورة خاصة ترغب في إحياء القبول الشامل لكولنيالية إلىالساعة 

يدي الثقافة أله انتشرت الحضارة والتقدم على الخا من ًا رؤوفًا خيريًالغرب مشروع
إسرائيل دولة شرعية إلى ضيتها يترتب على ذلك النظرنا فر صدقْلماذا؟ ألننا إن. المتفوقة

إلى ولذلك ينظرون . عادية، وسيطرتها على العرب امتداد لسيطرة الغرب الكولنيالي
 ".لا يهدد شرعية دولة إسرائيًا دائمًر ستار، خطربإدوارد سعيد، المثقف سو

  
يله بصورة يعري دافيدسون تحريف غليك المتعمد لفكر إدوارد سعيد، تشويهه وتؤو

 : مبتذلة كي يسهل توجيه المطاعن
المظاهرات المناهضة للعنصرية داخل مدن الواليات المتحدة هي من وحي  "َّنأبادعائها 

صب صهيوني ، تنطلق غليك من تع"كتابات إدوارد سعيد ضد االستشراق األوروبي
غالطات يختزل البروفيسور دافيدسون م. حد أشكال اإلرهابأيرى المقاومة الوطنية 

 على دور األيديولوجيا في تبذل نظرة المرء لدرجة ًليس أفضل منها مثاال: المقالة بالقول
 ،"سعيد يقذف الحجارة على إسرائيل"َّأن  تمعن في التزييف حتى االدعاء السخف؛ فهي

رائيل سإصحيفة في ا هي صهيونية متعصبة تكتب عمودً. "الجنود يحمون حدودهم"
، صاحب ي، والممولة من قبل شيلدون اديلسون، الملياردونتنياههيوم الناطقة بلسان 

 .كازينوهات الس فيغاس
  

) اًجرحوليس ( مع أسرته رمى حصاة 2000 لبنان عام إلىأثناء زيارة إدوارد سعيد 
  ").ديدافع عن الحدو"ا ًا إسرائيليًوليس جندي(باتجاه نقطة مراقبة مهجورة 

  
ا هي المتسبب في العنف ًالحصاة قبل عشرين عام"تلك  َّأنا على ما ورد في المقالة ردً

 العنف الذي تتحدث عنه َّإنينبغي القول ". المدن األميركيةا فيًالجماعي الحاصل حالي
الكاتبة هو االحتجاجات الجماهيرية ضد شراسة الشرطة التي أعقبت اغتيال جورج فلويد 

  !ا؟ًأال يبدو ذلك شاذ. 2020 أيار 25من قبل ضابط شرطة في 
 
ن محاولة غليك ربط أعمال سعيد باالحتجاجات الجارية عقب مقتل فلويد تظهر مدى إ"

 يرون الخوف الطاغي على المدافعين عن دولة إسرائيل الصهيونية العنصرية وهم
. ، تتعرض للهجوم بسبب ممارساتها العنصريةحليفتهم الرئيسة، الواليات المتحدة

لكل أشكال العنصرية، فإن إدوارد سعيد يلقي الضوء ا ًا رفيع الشأن عدوًوبصفته مثقف
  ."الساطع على هذه المخاوف

 
، وتقصد منظمة "منظمة إرهابية" إدوارد سعيد عضو مؤثر في َّنإتقول كارولين غليك 
وهذا مثال للتشويه الصهيوني، في توصيف معظم المنظمات . التحرير الفلسطينية

نظمة بحق إسرائيل بالوجود، ولم يترك  اعترفت الم1993في العام . الفلسطينية
ا يذكر لدى الصهاينة اليمينيين، وغليك من بينهم، ممن واصلوا استخدام ًاالعتراف أثر

  .ألغراض الدعاية المتجنية" اإلرهاب"مفردة 
  

 الصهيونية المعاصرة تتجسد في َّنأا ما رددوا ً، وتيار نتنياهو بالذات، كثيرإسرائيل
يات قبل التخرج ويجري تثقيف طلبة الثانو. ن عن حقوقهم الوطنيةالفلسطينيين المدافعي
 أوشفيتز، معسكر اإلبادة للنازيين؛ وهناك يتلقون إلى، بإرسالهم والخدمة في الجيش

، بل ضد الفلسطينيين المعارضين ليس ضد النازيين الحقيقيينالمعلومات التحريضية، 
وشفيتز، مجموعة من الشباب  اإلىة  قاد نتنياهو بنفسه، في رحلْوسبق أن. لالحتالل

  .، بينهم جاريد كوشنر كبير مستشاري ترمب ومنسق صفقة القرناليهود
 

أما الحقيقة فيجليها قانون الكشف عن جرائم النازيين الذي أقره 
، وبموجبه اضطرت السي آي إيه للكشف 1988الكونغرس عام 

 َّأنومعروف . زيين سابقين في صفوفهاا عن توظيف ناًجزئي
ا في تأسيس وتنظيم عمل الوكالة ًللموساد اإلسرائيلي دور

. االستخبارية األميركية مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية
وتعاون الموساد اإلسرائيلي مع النازية بصورة مباشرة في 

 إلىإخراج الشباب اليهودي من سجون النازية وإرسالهم 
  . فلسطين

رت مدى تأييده ظهأد وفد الموساد بتوصية مالئمة وزووقد تجاوب هتلر مع المجهود 
 السابقين ينضباط النازيالوالسي آي إيه وظفت مئات . فلسطينفي للمشروع الصهيوني 

ممن امتلكوا الحوافز االقتصادية واألهلية اإليديولوجية لتشويه النوايا السوفييتية وتزوير 
كان كبار القادة العسكريين في الواليات . ج الحرب الباردةتوجهات السوفييت بقصد تأجي

  .المتحدة قد وافقوا على تضخيم الخطر الخارجي كي يضاعفوا موازنة الحرب باضطراد
 

أيام االحتالل األلماني لفرنسا، قد " جزار ليون"، الشهير بالكنية وكان كالوس باربي
 .ا في تصفية تشي غيفاراًلعب دور

  
يساري ‘فهو مثقف ’ مارس اإلرهاب‘ سعيد َّعالوة على أن"دافيدسون،  مقال إلىعودة 

سعيد  .، شتيمة ثانية’اليسار المتطرف ‘ـ؛ من الصعب معرفة ماذا تقصد ب’متطرف
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ّعالمة في األدب المقارن، عندما طالب، خارج الحرم األكاديمي، بالحقوق السياسية 
رغم ذلك ! طرف؟هذا يسار متفكيف يكون  .واإلنسانية للشعب الفلسطيني المضطهد

’ اًعدمي‘ا ً، شن هجوم’اًا متطرفًيساري‘ا ً سعيد، بصفته أكاديميَّ أنتمضي غليك لتؤكد
يجب . 1978عام "االستشراق"قام بذلك في كتابه . ضد الفكر الغربي’ غير مثقف‘و

 َّما لو اختلف المرء مع سعيد في بعض التفاصيل، ما من شك أن ، بغض النظر فيالقول
مله القائم على البحث الدقيق والموثق جعل العديد من الباحثين في الغرب يعون تحيزهم ع

  .الثقافي
  

ا واسع التأثير، وتنتقل في قفزة ال ً أكاديميً كتاب االستشراق عمالإلى ترفض غليك النظر 
، خاصة األميركيين، ق يشخص جميع مثقفي الغرب سعيد في االستشراَّمنطقية لتزعم أن

. مصممة لتبرير االمبراطورية’ نظرة تآمرية‘ تجاه العالم العربي واإلسالمي يحملون
 قول إلىتشير بوجه خاص . إدوارد سعيد في تشهيره بالفكر الغربي’ عدمية‘وهذا جوهر 

من مرحلة التنوير حتى الزمن الراهن كل أوروبي في ما يقوله عن الشرق، هو "سعيد 
وهذا تعميم لكنه يعكس في . " المركزية العرقيةا باتجاهًعنصري امبريالي وينحو كلي

إنما هو إشهار ’ نظرية مؤامرة‘وما تصفه غليك . اًا حقيقيًا غربيًا ثقافيًاألساس تحيز
 هذه التحيزات المشينة ليست َّويجب مالحظة أن. علمي لكيفية تعبير التحيز عن نفسه

اليابانية والعربية  فالحضارات الصينية و.ميركا وال حتى في الغربمحصورة في أ
 .واإلسالمية والهندية تحمل تحيزات تمد جذورها في الحضارة نفسها

  
 أعمال سعيد مناهضة َّأن ما تضمره غليك ؛ فتهبط دركات التحيز حتى التفاهةغليك تشتط

 نصوص إدوارد َّأنوتمضي أبعد من ذلك لتؤكد . ائها تقدم بينة على ادعْأنللغرب دون 
 .صود بها التالعب بالتالميذ لتوريطهم بالعنف ضد الواليات المتحدةسعيد الفانتازية مق

  
يين باختصار سعيد في نظر غليك إرهابي ألنه يعارض إسرائيل ويدعم مشاركة الفلسطين

؛ وبناء عليه فإن قذف الحصاة عبر الحدود عمل إرهابي في منظمة التحرير الفلسطينية
ا ًالنذير للعنف للغوغائي الجاري حالي‘كانت وهذه . موجه ضد إسرائيل وقواتها الدفاعية
ثقافي من خالل ’ حجر‘والرابط قيام سعيد بقذف . ’في مختلف أنحاء الواليات المتحدة

 .’عدمي‘وبذا فالكتاب عمل إرهابي مثلما هو ". االستشراق"كتابه 
  

كل هذه البشاعات موضبة في ضفيرة واحدة تطرح للتساؤل الفرضيات الثقافية القائمة 
 دعمت ادعاء إسرائيل ْ الكولنيالية واالمبريالية، والتي صدف أنًالتي دعمت طويال

 .بشرعية وجودها
  

 دفاع سعيد عن حق الشعب الفلسطيني َّ عليه ترى غليك أنً على كل ما تقدم، وبناءًعالوة
ا لما بعد الكولنيالية شنها سعيد ضد ًا من حملة صليبية أوسع نطاقًضد إسرائيل كان جزء

  .واليات المتحدةال
 
ل األساس لحملة أوسع بكثير على األكاديميات للتشكيك َّفكتاب االستشراق شك، اًخيرأو

زعمت غليك في . العنصريةفي ق في مصداقية الواليات المتحدة ككيان سياسي غار
 تراث سعيد يكمن خلف االضطرابات الجارية في الواليات المتحدة، وما من َّمقالتها أن
 أسلوب غليك هو اللف والدوران لتقويض دعم طلبة الجامعات َّلكن. زعمهابينة تثبت 

األميركية لحقوق الشعب الفلسطيني؛ وفي نهاية المطاف غليك معنية بالحفاظ على 
صورة إلسرائيل جزيرة ديمقراطية وسط بحر من البربرية العربية واإلسالمية غير 

 .المتحضرة
 

يالي  النظري القوي إلدراك لماذا فكر الغرب االمبر تراث إدوارد سعيد يقدم األساسَّإن
 جوف التاريخ؛ ومن ثم يساعد الشعوب في الغرب وغير فيوعمل باألسلوب الذي استقر 

تستطيع الغرب كيف يواجهون أوضاعهم التاريخية الحديثة؛ وعلى كل حال فإن غليك ال 
ث سعيد جزء من ذا فترا هك... من خالل منظور الصهيونيةَّإالرؤية أي من هذه األمور 

ا على أولئك المفكرين الذين يدعمون شرعية وجهة النظر ً هجوم-مؤامرة ضد إسرائيل
   التي تقوم عليها دولة إسرائيل

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  أكثر ما لفت انتباهي بعد اإلعالن عن الخطوة التطبيعية التي أقدمت عليها دولة

ّهو ردة الفعل الفاترة من قبل كثير من الدول " إسرائيل"دة مع اإلمارات العربية المتح
واقتصرت اإلدانات على بعض األحزاب والشخصيات الوطنية . العربية وشعوبها

  .المستقلة
 

 هذه النتيجة المؤسفة والمؤلمة يمكن تلخيصها على إلىّبتقديري إن األسباب التي أدت 
 :الوجه اآلتي

 بسبب هيمنة اًطوال سبعين عام" إسرائيل"ها مع في صراع خيبة أمل الشعوب العربية -
وال تعني لها . ّأنظمة متواطئة بل عميلة ألسيادها، استخدمت القضية الفلسطينية كشماعة

.  في تحريرها لفلسطيناًولم تكن جادة يوم. ّي سدة الحكمّفلسطين إال في ديمومة بقائها ف
   في هدف التحرير؟اً يكون صادقْكيف له أن ...إلى تكبيل شعبه وقهره وإذاللهفمن يسعى 

 
" إسرائيل" االنقسامات الفلسطينية وتشرذم فصائلها وقبول السلطة الفلسطينية بوجود -

  .للسالم معها" أوسلو"واعترافها بها كدولة وإبرام اتفاقية 
 
 المهادنة والصلح َّوالرهان على أن.  االبتعاد عن النضال عبر حرب التحرير الشعبية-
  . إحالل السالم في المنطقةإلىّيمكن أن يؤدي " إسرائيل"ع م
 
َ انشغال الشعوب العربية في أوضاعها وأزماتها الداخلية فيما سمي بـ- ّ » الربيع العربي« ُ

  .ما أبعدها عن التفكير في قضية فلسطين
 
زان وعدم تبلور مي.  غياب الظهير والسند اإلقليمي والدولي المناصر للقضية الفلسطينية-

والسؤال، هل انتهت قضية فلسطين  .القوى الدولي الجديد حتى اآلن لصالح الشعوب
   الطوباوية واألمنيات غير القابلة للتحقيق؟إلىوأصبح الحديث عن تحريرها أقرب 

 
ّ تتالشى وتموت إذا ما تم االستسالم ْ الحقوق الفردية والجمعية يمكن أنَّال ريب في أن

فلسطيني في غالبيته والشعب ال. لظلم واالستغالل واالحتاللوالخنوع والرضوخ لقوى ا
 جانبه الكثير من القوى السياسية في الدول إلى بحقوقه المشروعة، وتقف اًما زال مؤمن

ً مشاعر الجماهير تتبدل سريعَّ أناًومن المعروف سيكولوجي. والصديقةالعربية   اًسلب (اّ
ات فعل الشعوب العربية باردة اليوم حيال التطبيع ّفإذا كانت رد.  للمعطياتاًتبع) اًوإيجاب
ً المتدرج، وربما المتسارع قريبالعلني والكثير من أنظمة الحكم " إسرائيل"، ما بين اّ

َّالعربية، بسبب سلسلة اإلحباطات واإلخفاقات التي نوهنا عنها، فإن مباالة ليست  هذه الالّ
كيف أيقظت " إسرائيل"ن حزب هللا و ما بي2006وكلنا يذكر حرب تموز . ًا ثابتاًقدر

 مع اًطفالمشاعر النبيلة لدى شرائح واسعة من الشعوب العربية، وتظاهرت وتضامنت تعا
ًالحزب، ألنه حقق انتصار   .ّ وشكل من بعدها حالة الردع المعروفةاّ

 
 الشعب الفلسطيني غير قادر بمفرده على تحرير أرضه، َّلقد أثبتت الوقائع واألحداث أن

وهذه الشعوب ما لم تتمتع بالحرية .  جانبه دول وشعوب مؤمنة بقضيتهإلىلم تقف ما 
ّفالشعب غير الحر والمكبل بترسانة من . والكرامة اإلنسانية لن تتمكن من المساندة ّ

  .األزمات المتراكمة، غير قادر على التفكير بقضايا غيره
 

ّتعددية قطب الواحد وإشراق نظام ال التغير في ميزان القوى الدولي وبدء أفول نظام الَّإن
ً ووباال على أنظمة االستبداد ،ً وبركة على الشعوب المظلومةاًالقطبية، سوف ينعكس خير

ِّالصلة التي صدرت وجمدت وسوف يتم إحياء وتنفيذ القرارات الدولية ذات . والقهر ُ
 حبيسة ولن تبقى قضية الجوالن وفلسطين". إسرائيل" ألنها ليست لصالح ًياتاريخ

  . تنتصرْفالقضايا العادلة ينبغي أن. األدراج
 

   ؟رّثمار هذا التغي – نحن الكهلة –فهل نشهد 
 

 
 

 
 



  

  اليساري
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  تقدم لنا اإلدارة األمريكية مثاال رائعا على تفعيل التناقضات وإدارتها في الحاضنة

" مستودع هوية"يمنة وتفكيك العربية لتنفيذ مخططاتها المتعلقة بصفقة القرن، وفرض اله
مع انفجار بيروت ألهل " الصدمة النفسية الجماعية"الذات العربية، ففجأة وبعد تكتيك 

لبنان، وفي ظل تسخين ملف سد النهضة جنوبا لمصر، والملف الليبي غربا، ومشروع 
ضم أراضي الفلسطينيين وفق صفقة القرن شرقا، وتسخين شرق المتوسط بأكمله على 

  ..ناطق النفوذ والبحث عن الغازأساس م
 

تدهشنا امريكا بقدرتها على اللعب بوجه مكشوف من خالل نماذج القوة الجديدة، التي 
نمت على أطراف الحاضنة العربية التاريخية هناك في الخليج، لكن هذه المرة في 

م حيث فوجئنا جميعا أمس باإلعالن عن مشروع اتفاقية سال .اإلمارات العربية المتحدة
متناقضة بين اإلمارات وإسرائيل برعاية أمريكية، وجه التناقض أن اإلمارات أعلنت في 
بعض المواقع أن االتفاقية كانت في مقابل وقف مشروع ضم األراضي الفلسطينية، في 

نتانياهو أي فرصة للمناورة أو حفظ ماء الوجه، وأعلنت مباشرة / حين لم تعطها إسرائيل
 !ي إلغاء مشروع الضم وإنما تأجيله وأن نتانياهو ملتزم به تماماأن االتفاقية ال تعن

 
  
 

المدهش أن الجميع صار يتحدث نيابة عن الفلسطينيين وكأنهم أطيافا أو أشباحا فقدوا 
كيف يبادر المحيط العربي ودوله باتفاقيات سالم لم ! الحضور الفعلي في العالم العربي

وقف عن العنصرية والرغبة في التوسع والهيمنة يحدث؟ ويطبع وجود كيان سياسي لم يت
والسيطرة على مقدرات الوجود العربي، السؤال العجيب عن ماذا قايضت اإلمارات 

ودولها التي نشات على " نماذج القوة"؟ حقيقة !الصهيونية في مقابل ما زعمت أنه سالم
والمآالت لتلك أطراف حاضنة العالم العربي في حاجة لدراسات مستفيضة تحلل الجذور 

 .العربي أو تفكيكه" مستودع الهوية"النماذج التي ظهرت في الخليج، ودورها في تعظيم 
 
  
 

المالحظ أن االتفاقية هي استمرار لسياسة خلق األطراف المتعاونة وتهميش أو إقصاء أو 
أو التي تحاول وترفع شعارات ذلك، المشكلة " الممسكة بذاتها العربية"عزل األطراف 

 هذه األطراف من المفترض أنها أكثر تجذرا وعمقا في الحاضنة العربية، لكن أن
مشكلتها أن التناقضات حاضرة أيضا في مشروعها، ففي فلسطين مثال تم تفعيل التناقض 
بين القومية العربية والدافع الوطني وممثليه، وبين الخطاب الديني المقاوم الذي تمثله 

ين، وفي لبنان تم تفعيل الوالء المذهبي وتناقضاته الداخلية حماس امتدادا لإلخوان المسلم
في خطاب حزب هللا كذراع إيراني، أما خطاب الثورات العربية ورغبته في استعادة 

وامتالك ما يشترطه ذلك من متطلبات، فتم " مستودع هويتها"الذات العربية والدفاع عن 
ا ويسارا لتفريغ لحظته التاريخية، وضعه في مواجهة المعارضة التاريخية القديمة يمين
لكن على نطاق " التنخيب الزائف"وكان البديل األمريكي حاضرا دوما عبر سياسة 

واسع بتقديم بدائل من داخل الحاضنة العربية، ترضي بالهيمنة في مقابل ان يتم تصعيدها 

ن ذاتيا دون اكتراث بشرطها الجماعي ومستودع هويته، وهو ما يتطلب من الباحثي
العربية " أطراف الحاضنة"التي نشأت على " نماذج القوة"العرب المزيد من دراسة 

مثل اإلمارات والسعودية وقطر، ومراجعة تاريخ االستراتيجيات األمريكية في المنطقة، 
حيث سنجد انها دائما كانت تعمل على خلق وكيل محلي لها يقبل بمخططاها ثم تدعمه 

 .بشتى الطرق
 
  
  
  

 إن -والكالم هنا موجه لمن يقدمون إسرائيل كمحب للسالم ويستلبون لها –نتباه الالفت لال
مشروع السالم التاريخي، الذي تم في أعقاب تفكيك وخلخلة قديمة للمنطقة العربية، 
باستراتيجيات الصدمة والعرب في حرب ضرب صدام حسين بعد تشجيعه على غزو 

، بما "األرض مقابل السالم" شعاره األبرز وكان" اتفاقية أوسلو"الكويت، الذي عرف بـ
ستمنح الفلسطينيين األرض للعودة " إسرائيل"يعني أن الصهيونية وكيانها السياسي 

م، في مقابل ان تحصل على السالم وتطبيع 1967ألقرب ما يكون لحدود ما قبل عدوان 
هنا لمحبي  والرسالة –وجودها ككيان سياسي في المنطقة العربية، الالفت لالنتباه 

 أن الفلسطينيين حينما قبلوا باالتفاقية والشعار -الترويج إلسرائيل والمستلبين لها
والمشروع، على عكس ما يدعي دعاة االستالب للصهيونية بأن الفلسطينيين متعنتين 
على طول الخط، قامت الصهيوينة طوال ما يقرب من ثالثين عام اآلن بالتهرب من 

ها، حتى وصل األمر بأن ما بدأ في أوسلوا باألرض مقابل السالم التزاماتها والتحول عن
" السالم مقابل تجميد ضم المزيد من أرضكم"في تسعيينات القرن الماضي، انتهي إلى 

 .في مقتبل العقد الثالث من القرن الجديد مع صفقة القرن واتفاقية اإلمارات المزعومة
 
  
 

اتفاقية "الوكالة بين اإلمارات وإسرائيل اسم في إشارة دالة وضعوا التفاقية السالم ب
، في داللة على اجتماع ممثلي األديان السماوية "إبراهام"أو بنطقه اإلنجليزي " إبراهيم

، )ص(الثالثة أو كما يحب البعض تسميتهم باألديان اإلبراهيمية نسبة إلى النبي إبراهيم 
من الجانب اإلماراتي في مقابل والدال هنا هو استمرار منطق االستالب واالنتصار له 

في استمرار لسياسة التنخيب الزائف وصناعة (حضورهم ممثلين عن الذات العربية 
، أي أن اإلمارات حضرت باسم الدين اإلسالمي في مقابل االنتصار )األطراف المتعاونة

وهنا يستمر ! للرواية اليهودية والنسخة التي تصالحت معها من المسيحية الصهيونية
ضور فكرة االستالب كمركز لكل األطراف العربية التي تروج للرواية الصهيوينة من ح

خالل تفكيك السردية والرواية العربية ببعدها التاريخي والديني وانعكاسه على المستوى 
 .السياسي وأثره على الحقوق العربية والفلسطينية

 
  
  
 

كوليا التعقيب المصري الذي خرج على االتفاقية جاء بروتو
مقتضبا من الرئيس السيسي في تصريح قصير، ركز على ما 
كانت أعلنته اإلمارات بخصوص وقف مشروع ضم األراضي 
الفلسطينية، لكن مصر الدولة المركز التاريخي في الحاضنة 
العربية إن لم تعمل لتقديم مشروع بديل للذات العربية تجمع عليه 

عن االحتالل بقلبها " لما بعد االستقال"شتات الصراع بين دولة 
العسكري القديم، والثورات العربية التي تطالب بتجاوز تناقضات 

  ة ــــط والعدالــة والضبــمن المؤسسي: و المزيدـــة نحــتلك الدول
، فإن القادم سيكون سيئا للغاية للذات العربية في "الفرز الطبيعي"و" التنخيب الحقيقي"و

ي بديل للهمينة األمريكية، وعلينا أال ننسى أن أمريكا حالة استمرار غياب مشروع مصر
هي مصدر الصورة النمطية لمصر في أفريقيا، التي وصفتها بالنزعة االستعمارية، وما 
لذلك من آثار في ملف سد النهضة، وهو الملف األسوأ الذي تواجهه مصر حاليا والذي 

سرح في النهاية لصالح تحاول أمريكا أن توزع فيه األدوار، لكي تدير خشبة الم
 .االنتصار لمشروعها للهيمنة وتفكيك الذات العربية

 
  خاتمة

 
إذا لم تخرج سردية عربية كبرى للوجود من دولة المركز مصر في أقرب وقت، 
تتصالح مع مشروع الثورات العربية، فإن تفكيك الذات العربية سيستمر لصالح الهيمنة 

ل التناقضات اإلقليمية التاريخية على حساب الذات األمريكية والتوسع الصهيوني، وتفعي
العربية، خاصة التمدد اإليراني بمذهبها الشيعي، وتركيا بمداعبتها حلم إحياء المشروع 

/ ، والترويج الحبشي لمصر في قارة أفريقيا كدولة عنصرية)الخالفة(السياسي اإلسالمي 
   استعمارية وحبس ماء النيل عنها
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 ّاالت الكونية المدهشة المعدة لم يستفق العالم من االحتف
ستقبال والدخول في القرن الحادي والعشرين حتى الل

 على وقع الهجوم اً من سكونه مذعوراًنهض قافز
اإلرهابي الكبير الذي أصاب مركز التجارة العالمي في 

هكذا اذن، بدأ هذا القرن الجديد، بهذه المأساة . نيويورك
وحين تكون المأساة كبيرة يجب البحث عن عدو . ةالكبير
اة حالة من الرعب وهكدا فقد أسست هذه المأس. كبير

سالم ومن العرب، وبات على كل مسلم في إلوالفوبيا من ا
ه َّنأ يثبت ْنأ) اًحتى لو لم يكن مسلم(م وكل عربي العال

وبذا شكلت هذه الحادثة لحظة إنطالق فعلية . غير إرهابي
يتناسب  ال والترهيب لكل ما" عولمة الخوفل"وشرسة 

 اليه اًمضاف ،هذا االحساس. هيب حياة الغرب وقيموأسال
 لعولمة قيم اًلمتوازنة، كان كافيإنهيار العالقات السياسية ا

 البلدان العربية كما إلىوأساليب المعيشة الغربية ونقلها 
. اً كان ذلك بدرجات متفاوتة كثيرْلبقية بلدان العالم، وإن

ًء منها، لكن هذا كله شكل إطارهذه هي العولمة، أو جز ّ  اّ
بعد انهيار مركز  عالم ما. لثقافة كونية يشترك فيها العالم

 .التجارة العالمي
 

ّولمة وما نمر أين مصير الثقافة الوطنية اليوم بين هذه الع
َبه من كورنَة،  ) Coronazation وباء كورونا إلىنسبة (ْ

سعى لفتحه هذا المقال، وهو  الذي يهذا هو مجال الجدل
 هناك ثقافة من نوع آخر هي اآلن َّ التنبيه بأنإلىيرمي 

في طور التكوين، هذه الثقافة هي وليدة التصاهر الهجين 
َبين العولمة وبين الكورنة  ثقافة تستهين باألسئلة وال. ْ

 . لتكبيل األسئلةاًتمنح أجوبة بل شروط
 

افة والعولمة وعالقة كل سأستعرض بإيجاز مفاهيم الثق
 ْأنعلى الثقافة الهجينة التي يمكن منهما باآلخر وأثر ذلك 

غير . افةنحراف الثقالو أنحراف العولمة التكون وليدة 
ساسي من هذه الثقافة الهجينة هي جملة أل المستفيد اَّأن

ونا التي خطفت الثقافة األصيلة سرديات وباء كور
 .ستولدت هجينهااو
 

وقف عند زمن معين فة مفهوم واسع ومتنوع، ال يت الثقاَّإن
. تطور دائم وغير جامد وفي حالة اًبل يكون منفتح

ف ممارساتهم  الناس ومختلإلىًوالثقافة تشير أوال 
 مجموعة المعارف، والمعتقدات إلىُوآمالهم، كما تشير 

 ذاكرة اًوهي أيض. لتقليدية، وإرث الماضيوالقيم ا
ا أسلوب حياة، ًخي، والثقافة أيضللشعوب وأرشيفها التاري

 اً وباألدب وبالفن واإلبداع وأخيركما هي تبرز باللغة
ّ ذلك كله َّأنلتي يمارسها أفراد المجتمع حيث باألخالق ا

هو الذي يشكل الوجود المتناسق اإلنساني الجمعي في 
 الثقافة تحمل في َومع ذلك فإن. المجتمعات المتباينة

 معاني الوجود، فالثقافة هي ّطياتها الشك والخوف من
الرادار األكثر دقة الذي يترصد المخاطر التي تهدد 

  . الوجود و الكيان االجتماعي
  

ّولذا، فقد حملت الثقافة، في طياتها، مالمح لهذا الوجود 
من خالل تشخيص هوية منيعة وواضحة، هي هوية 

ّ هويات إلىوهذه الهوية تتناسخ ". نحن"ـوال" أنا"ـال
 ْويكفي أن. ّكون المجتمع أو األمة بمعناها الواسعأخرى لت

نطواء على نفسها الءل ماذا لو قامت هذه الهويات بانتسا
يات؟ الجواب، ّو تعالت على غيرها من هوأنعزلت او أ

ختالفات ثقافية عميقة، وتصبح مصدر استنشأ 
للصراعات القاتلة، وهناك أمثلة عديدة تؤكد بأنه، على 

ري البشري، حدثت الصراعات على مدى التاريخ الحضا
قاعدة الخالفات الثقافية، أو باألحرى، االستعالء الثقافي 
بين األفراد أو المجتمعات أو األمم، وأبرز األمثلة على 
ذلك في التاريخ الحديث للمنطقة العربية هو التسلل 
االستعماري للبلدان المختلفة بحجج الثقافة والمدنية ولكن 

 .ةبمعايير إستعالئي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ذن، هي محيط المعرفة الديالكتيكي ذو القوى إالثقافة، 
 ولذلك فهي منفتحة الحيوية القادرة على التغيير،

، والتلتزم بما هو راكد، وال تأخذ بالهياكل اًومتطورة دائم
 المجتمع الذي ينتج هذه َّألن. الثابتة وال بالمعايير الجامدة

التطور، مجتمع ديناميكي الثقافة يكون دائم الحيوية، و
" تسلل "َّوهكذا، فإن. فكار ويتأثر ويؤثر بهاأليتقبل ا

ً مرحباًإلى المجتمعات كان دائمالعولمة الهادئ  ّ  به، اُ
ة  هذا التسلل بدأ من خالل وسائل الثقافَّ وأنًخاصة

ّشكال الترفيه المختلفة، ثم أ والترفيهية، فمن خالل السينما
من خالل االنتقال السريع لرؤوس األموال، والشركات 
متعددة الجنسية، وبالتالي تدفق العمالة األجنبية، كل ذلك 
خلق تأثيرات شديدة ودائمة على بنية الثقافة األصيلة 

 عولمة َّنأمن الملبس العادي، حيث المحلية، تأثيرات تمتد 
ا شركات ومعامل ومعارض رأس المال جلبت معه

متنوعة لأللبسة والجلود واألحذية والساعات والعطور 
نوع القهوة التي يجب  بنوع األطعمة واًشابه، مرور وما

ك، من خالل شركات المطاعم والمقاهي لتعاطيها، كذ
العالمية المتنوعة، بل وحتى حالقة الشعر لها موضات 

وعلى . لقريةبعد حالق في اأإلى تبدأ من الغرب وتنتقل 
الصعيد الفردي أو على صعيد خلية العائلة، تقدم العولمة 
ّخيارات عديدة في مجاالت الترفيه والمعرفة العامة من 

و أيون المؤدلجة، سواء كانت عالمية خالل محطات التلفز
ث حولت حي" المعولم"محطات إقليمية تستخدم األسلوب 

المجتمع كثر فواجع أ، وما هاوفواجع خبار المجتمعاتأ
 لعل هناك، في ما. حداث ترفيهية مؤقتهأإلى العربي، 

كر، بعض السخرية، ولكن أليست السخرية هي النظرة ُذ
ّالتي تحمل في طياتها شدة التمعن ألدق تفاصيل الواقع،  ّ ّ

 هو يومي ومعاش؟ وما
 
على النفاذ في ثقافات ّهو إذن سر العولمة، ذلك القادر  ما
اعات؟ تتفق هوية األفراد والجممم وفي التأثير على ألا

لعولمة قديمة في  ظاهرة اَّأن على اًأدبيات التنمية عموم
، وذلك بتأثيرات اً جذرياًتخذت منحى جديدًاالتاريخ ولكنها 

الم، وهيمنة القطب نتهاء الثنائية القطبية السياسية في العا
اري، وتزايد التبادل االقتصادي والتج الواحد، وتحرر
كلفة النقل واالتصاالت  ضنخفااالمال، وتدفقات رأس 

 َّنإ. "نولوجيا المعلومات واالتصاالتبفضل تطور تك
 يقوم على الكفاءة اً رأسمالياًظاهرة العولمة تعكس نظام

 للعدالة اًادية، ولكن هذا النظام ليس مصدراالقتص
إذ .  نفسهاالطريقةيع باالجتماعية وال يختبر آثاره الجم

 مبادئ ولمة ساعدت في ظهور العَّنأيرى البعض 
لصعيد قتصاد السوق على ااديمقراطية عالمية ومبادئ 

 في أوجه عدم اًتساعاالعالمي، بينما يرى آخرون 
َفهم العالم، تأليف أستاذ الفلسفة باسكال ". "المساواة
 Comprendre le Monde, Pascal" (بونيفاس

Boniface, Ed: Armand Colin, Paris, 2019( ،
 للعولمة آثار متعددة، على البيئة، وعلى َّخفي أنوليس ب

الثقافة، وعلى النظم السياسية وعلى التنمية االقتصادية 
زدهار، وعلى الرفاه المادي لإلنسان اليه من إتهدف  وما

ولكن، وعلى عكس . في مختلف المجتمعات حول العالم
َّيشاع، إن ما  الحدود بين البلدان بالية  العولمة لم تجعلُ
 موجودة اًود الجغرافية للبلدان كانت دائم، فالحداًامتم

ومصانة، إنما بسبب قدرة العولمة الخارقة على النفاذية، 
تضاعفت سبل الحماية كما تضاعفت الحدود المادية 
الجديدة بما في ذلك االستخدام المتزايد لبناء الجدران، 

راضي ألل في اَّوألالعنصري، اّمثال ذلك جداري الفصل 
 .سطينية والثاني بين أمريكا والمكسيكالفل
 

 عديدة، غير اًومع ذلك، فقد حملت العولمة معها قيم
ن هذه القيم، الهيمنة التجارية واالقتصادية والمالية، من بي

 أي تثبيت آخر للمجتمع،" ذوق"آخر و" سلوك"تشكيل 
توحيد "، ولكنها حاملة بذور قيم مجردة من الخصوصية
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ًفمثال " . كثقافة كونية"والمضمون في الشكل " هذه القيم
تبدأ بوضع محددات للسلوك االجتماعي " السلوك"في 

يشتمل على نمط إدارته لشؤونه، وهذا يعني إشراك 
 َّالمجتمع في السلطة السياسية التنفيذية، بمعنى أوضح، إن

 إلىحترام مبادئ حقوق اإلنسان ثم تجزأته انشر قيم مثل 
رأة، وحقوق الطفل حقوق قطاعية، مثل حقوق الم

وماشابه ثم جعل هذه المبادئ والحقوق كأرضية 
نتخابات الو) على صعيد المدينة(ت المحلية لالنتخابا

وهي، أي القيم، تدعو . وطنية، شاملة كامل تراب الوطن
.  حرية تعدد االحزاب، والتداول السلمي للسلطةإلى

وتقنين مفاهيم الحرية بمطلقها، ثم حرية الرأي وحرية 
  . إلى آخر ذلكلتعارض وحرية التظاهر ا

  
 هذه القيم َّنأّذكر بُأ ْنأّأود " الذوق"إلى نتقل أ ْنأوقبل 

بمجموعها، والتي تشكل جوهر محور قيم الغرب، عند 
ُ البيئات العربية، تدخل بمأزق أخالقي يفشل إلىانتقالها 

، فالمفارقة تبدأ بنوع "الذوق"أما في . مصداقية هذه القيم
مشاهدتها، ونوع " يجب"ون التي التلفزيمحطات 

خبار، ونوع الحوارات المتلفزة وبرامج الترفيه ألا
 Arabsالعرب لديهم مواهب "ُالمعولمة من قبيل سلسلة 

got talents "  صلب الحياة اليومية إلىّوتمر بعد ذلك 
مريكية ألمعات، فمطاعم الوجبات السريعة اللمجت

مريكية أل والمقاهي اواليابانية والصينيةواألوربية 
، اًإلى جميع البلدان العربية تقريبواألوربية، التي انتقلت 

االجتماعي ومدنية األفراد الذين " الترف"تؤكد سلوك 
وهذا يمتد ليشمل ماركات المالبس والعطور . يستخدمونها

 .والجلود وحتى النظارات
 

هدة محطات  المفارقة الخاصة بمشاإلىًأعود قليال 
فقد . خبار وبرامج حوارية معينةأعينة ونشرات تلفزيون م

ورة معولمة، أي أثبتت هذه المحطات المؤدلجة بص
  هالمية وغير واضحةابطريقة تضع حدودً

 من إيديولوجيا غاية في هإليديولوجياتها، مقارنة بما تبث
أبرز مثال على ذلك . (الوضوح على الصعيد المحلي

 محلية داخل ايدولوجيإ التي لها CNNمحطة تلفزيون 
خرى أكثر مرونة على ُمريكية وأألالواليات المتحدة ا

). اًختلفان جوهريتد العالم، لكن اإليديولوجيتان الصعي
ا ينطبق على المحطات العربية ذات التوجه ًيضأوهذا 

 المجتمعات العربية َّخرى، إنُمرة أ. الدولي والمحلي
بيقات ُ، تعي و تدرك مدى التدهور المريع في تطاًعموم

العربية، حتى تلك  المجتمعات َّالقيم الغربية، أي أن
دن العربية الكبيرة أصبحت تؤمن  عن الماالمنحسرة بعيدً

شتراك بها مع الغرب، الُ ما ينادى به من مبادئ وقيم لَّنأب
ا ًقتصاديا، واً وحضارياًدخل بمعيار الكيل بمكيالين مدنيت

ّالتي تفجرت " اليقينيةال"هذه . اًا واستقالليًا وسياسيًومالي
من وعي المجتمعات، هي اآلن التي تركل أسس العولمة 

 المصداقية نعدامام اإلنصاف والعدالة القائمة على وقي
ذن، بعض المبررات الحقيقية التي إولعل هذه . األخالقية

 التبشير بنهاية إلىدعت بعض المفكرين والكتاب 
 جذور وهي ذات األسباب التي تسمح بفهم. العولمة

الخالف بين الحضارات المختلفة وخاصة حضارتي 
ر األبيض المتوسط والتي هي جوهر شمال وجنوب البح

 .هتمامناا
 

ُومن طرف آخر، فإنه حين يكون نضج وتكامل 
ًة المحلية للمجتمعات قد شكل سورالخصوصي ا ضد ً منيعاّ

ختراق تلك ا العولمة لن تتمكن من َّختراقات، فإنالا
ّاط التغيير  عبر فرض شكل من أنمّالخصوصية إال

 ذلك تطور متسلسل َّعتبار أناالمرحلي والمتدرج، ب
من  ( ما يحصلَّوطبيعي للمجتمعات، وبهذا المعنى فإن

َقبل العولمة هنا، . جتماعي واقتصادي وثقافيايعتبر تقدم ) ِ
 الظاهرة التاريخية في تأسيس َّأنإلى يجب التنبه 

 اإلنسان، وفرديته المجتمعات مبنية على فرادة
ّوخصوصيته، وهي فرادة تحد من آليات وحركة العولمة 

والسبب، . وخاصة في المجال اإلجتماعي والثقافي
ببساطة، أن االنسان هو ذاته محرك التطور وهو الفاعل 

 مجموع التراكمات لهذا التطور، َّوإن. في آليات التغيير
ّ في سلم وهذا التغيير يشكل االرتقاء المديني والحضاري

 حركات التاريخ هذه، بشكلها النوعي َّالتاريخ، وإن
ّالفاعل، تشكل التدرجات الجوهرية والهامة في تاريخ  ُ

 .حضارات األمم والمجتمعات المتباينة
 

يتساءل الكاتب جون توملنسون، وهو أستاذ االجتماع 
والثقافة في جامعة نونتنجهام ترنت، عن مدى ترابط 

 َّأنوالجواب الشائع .  بالعولمةيان،الثقافة كمفهوم، وكك
فالثقافة مهمة "من أبعاد العولمة " اُبعدً"الثقافة تشكل 

ّبالنسبة للعولمة، فهي تشكل الجانب الجوهري من عملية 
 نذهب أبعد من ذلك ْأنترابط المعقدة برمتها، ويمكننا ال
 الحالة التكوينية ئن الثقافة هي في الواقع التي تنشبأ

العولمة والثقافة، جون " (عقد في العولمةلالتصال الم
 Globalization and Culture, Johnتوملنسون، 

Tomlinson ,Ed: Polity, London 2013 . ( هذا
ننا هنا نتكلم عن العولمة،  أإلىالرأي يستوجب التنبيه 

 عن رأس المال وعن التبادل االقتصادي واالنتقال ابعيدً
إلى ذلك من ية وما التجاري وإحالل العمالة األجنب

 . في فضاء العولمة الواسعاًمكونات اكثر بروز
 

ّ، جانب خفي شديد القسوة، ينمي الحس اًوللعولمة أيض ّ
المازوشي وجلد الذات عند األفراد والمجتمعات، وذلك 
بإضعاف، وبعض األحيان مصادرة، القيمة األخالقية 

ًالمحفزة للكرامة، الفردية أو الجمعية، خذ مثال خر وج ّ
 هناك وسيلة َّبي، ال أعتقد بأنوبريطانيا من االتحاد األور

ّكانت بمنأى عن حمى نقل ) معولمة(إعالمية عربية 
 عدة أعوام، بشكل إلىأخبار سفر الخروج، الذي أمتد 

بمقابل .  بذلكاً مصير العرب كان مرهونَّيومي، وكأن
) المعولم(عالم العالمي والعربي إلذلك، كيف تصرف ا

 الجامعة ر خروج أو تجميد عضوية سوريا منعند خب
عالم العالمي والعربي مع إلالعربية، وكيف تعامل ا

مشاكل مصيرية كمشكلة المياه في مصر والسودان 
ل هذه بعض هذا ليس مجرد إعالم، ب. وسوريا والعراق

فالعولمة . يديولوجيات العولمةإمن الجوانب الخفية من 
ن، والتراجع الحاد هنا، وبفعل مبدأ الكيل بمكيالي

ًبالمصداقية االخالقية، تأخذ شكال غاية في القسوة من 
امة الفردية والجمعية، وتنشيط الضغط على الكر

ْحساس بعقدة النقص وبالتالي األخذ بجلد الذاتإلا َ. 
 

س فقط لي" كورونا" أيام الوباء هذه، فإن إلىوبالعودة 
 حدث سلطوي وحدث اًفايروس أو وباء، بل هوأيض

ت واألفراد ياسي يقوم، بسرعة فائقة، بتدريب المجتمعاس
 ْهذا الحدث أثبت بإن. ّلتكيف معهااعلى قوانين الطوارئ و

ليس هناك شيء ال يمكن تغييره، فال المعايير وال السلوك 
وال حتى الموارد وأساليب اإلنتاج قادرة على الصمود 

 إنه حدث متسلط وقسري .أمام وتيرة التغيير المتسارع
خالل هذه الفترة .  مثير ومدهش في آن واحداًلكنه أيضو

العولمة بشكل شبه جذري، من ّمن وباء كورونا، تغيرت 
 عولمة إلىقتصادي ومالي وثقافي وقيمي وترفيهي، اتيار 

وباء أخرى، فجاءت العولمة هذه المرة وهي تحمل 
ًكورونا الذي أصيبت هي أيض  إلى به، وهي تنقله اُ

ّفجأة، تنبه العالم على اإلقفال غير و. مجتمعات االرض
المسبوق، والواسع للنشاط التجاري واالقتصادي والمالي 

نكماشها اقافي وعلى ركود الحياة اليومية ووالسياحي والث
 هشاشة العولمة غير ًنغالقها، وبدأ العالم يتحسس فعالاو

القادرة على التنفس في جو االنغالق، عولمة منكمشة 
 هذه االخيرة َّألنا، و عولمة الكورونعلى ذاتها، أنجبت

صيات وهوية األفراد تدخلت بشراسة بخصو
 تبلور، وبوقت قصير ثقافة ْستطاعت أناوالمجتمعات، 

خاصة بها، ثقافة تعادي الحركة واالنفتاح والتسامح 
إنها الثقافة الهجينة التي في طور التكوين، . واإلنصاف

َإنها ثقافة الكورنَة ْ َ. 
 

ًومن جوانب أخرى، وبناء على ماذكر، فإن العولمة  ً
ات، ذات ّتفرض على المجتمعات مجموعة من المحدد

ت، على ّ، ولعل أهم المحددااًالطابع، الذي يبدو مطاط
ة على الصعيدين  بالهويىاإلطالق، هي تلك التي تعن

نعكاسات ذلك على بنية الثقافة االفردي والجمعي و
 إلى تستند هل التطور الثقافي وآليات مراحَّغير أن. الوطنية

هيكيلية معقدة إنما حيوية، وديناميكية، ومنفتحة، وحرة 
 الثقافة لكي تكون َّأي أن. إلنها غير مغلقة على زمن بعينه

ً تحافظ على الزمن مفتوحْأنكذلك، يجب  ، دون تجاهل اُ
ففي الوقت الذي . الماضي والتاريخ الذي أنتج هذه الثقافة

ف  للترابط بين مختلاً تكون جسرْأنلمة يمكن للعو
ما بينها، من  ً تكون عامال للتكامل فيأنالمجتمعات و

خالل تدفقات رأس المال، وتوفير فرص عمل جديدة 
 للعولمة َّغير أن.  ماليين من البشرإلىلمئات اآلالف بل 

ّ قوى مختلفة، ذكرت بعضها كمحددات تعمل على اًأيض ُ
يؤدي  لثقافة المحلية وهو مافي ا" التفرد"تآكل ميزة 
والدخول بصراعات " تشويه الهوية "إلىبالضرورة 

 َّأنفي حين . ا تظل مجهولة النهاياتُتعرف بداياتها ولكنه
التعامل مع الجوانب اإليجابية من العولمة، وأعني بذلك 
الفوائد التي تساهم بتنمية المجتمع ورفاهه وازدهاره، 

خرى ُأل قوى العولمة اخطار الناجمة عنوالحد من األ
وخاصة على الثقافة وعلى الهوية واحترام التفرد، كما 
ّاحترام التنوع الثقافي، هما االرضية الواقعية للحوار 

ذلك الحوار الذي، تزاداد . المتبادل بين الحضارات
 السالم إلى، ا كان جادًْليه كل يوم، يقود، إنإالحاجة 
 .العالمي

 
ّة كانت المفجر األساسي ومهد  المنطقة العربيَّأنوبما 

الحضارات األولى التي قادت المجتمعات المختلفة في 
تلك " أنسنة "إلى التطور، بل إلىالعالم القديم، ليس فقط 

من الوضع ) أو المساهمة(المجتمعات، وذلك بإخراجها 
المتوحش والهمجي الذي كان يسود المجتمعات األولى 

ألقل، بمعايير ذلك  مجتمعات مدنية متفتحة، على اإلى
وهذه الخصوصية، شديدة الندرة، تستوجب من . الزمان

ٍل، وهي تقف على ماض وحضارة  تحمْهذه المنطقة أن
هذه هي وظيفة . ن، كل دوافع الولوج نحو المستقبليصلب

نشغالها با هاالثقافة، وبدونها ستتقزم بنية الثقافة وأبعاد
  تلغي ماْ أنبمحفزات وبدوافع ظرفية وآنية للمجتمع، أي

 .شرط المستقبل: هو أساسي في بنية الثقافة
 
 

تنوعة حافظت المجتمعات العربية على قيم ثقافية م
متداد جغرافية انفتاح على اومنسجمة ومتوافقة بمرونة و

هذا التنوع في القيم الثقافية ساعد بشكل . المنطقة العربية
 من ّفعال في بلورة تنوع في القيم االجتماعية، مما زاد

إنما . مبررات التقارب والترابط بين هذه المجتمعات
 هذا االنسجام وهذا االنفتاح َّالمفارقة البارزة هنا هي، إن

والتنوع في القيم الثقافية واالجتماعية عند مختلف 
طات الحاكمة لهذه يوازيه في السل المجتمعات لم يواكبه ما

العكس من ذلك، فقد تشكلت على بل . المجتمعات
ًلطات بعيدة عن النسيج الثقافي واالجتماعي، ومعادية، الس

في غالب األحيان، لروح التسامح والتنوع، فلذلك جاءت 
، اً وحزبيًيا، إما سياس"متعصبة بأقنعة مرنة"كسلطات 

ّ حكام هذه َّأي أن. اً وطائفياً مذهبيوإما، اً دينيوإما
المجتمعات كانوا في حالة إنسالخ وتغريب تام 

)Alienation (ًعن روح المجتمعات التي ابعيد 
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 من النتائج المنطقية لهذا َّولهذا نجد أن. يحكمونها
تراب عنه، أن االنسالخ عن المجتمع واإلحساس باالغ

 بعدم األمان، والذي بدوره ا حادًاًيتحسس الحكام شعور
. ستقواء باآلخر من خارج هذه المجتمعاتالإلى ايقود 

 ًاائي في الثقافة المجتمعية، شيئقوهكذا، يصبح االنفتاح التل
 َّمع أن.  بفعل ضرورات الحاكماًنتقائيا اًنفتاحا، ًافشيئ

ّنتقائي ال يستكمل شروط فعاليته الحقيقية إال إلنفتاح االا
التي تصون الحفاظ " حريته الواسعة"بضمان ممارسة 

الكرامة "على الهوية المجتمعية، أي الحفاظ على 
أي خلل في هذا الفعل االخير هو ولذلك فإن ". المجتمعية

 .ُالذي يوقد االنتفاضات والثورات في المجتمعات العربية
 

 حاملة اً الغربية من الدول العربية تباع رحلت الدولْإنما 
ً ثقيال، حتى تبرعمت أجيال عربية تحلم اًستعماريا ًاإرث

بممارسة الحرية كاملة وبتطبيق الديموقراطية، بمفهوم 
ُ بالقرارات السياسية ضمن أسس إشراك المجتمع

االنتخابات العادلة والنزيهة، ثم التداول السلمي الفعال 
  . للسلطة

  
تلك األجيال وأخشوشن حلم الحرية ) ُكبرت(شابت 

فالدول االستعمارية التي . والديموقراطية في ذاكرتها
عتبارها دول اهذه الدول العربية، عادت اليها برحلت من 

واالستقالل، هو رمزية . ستقالل البالدامانحة أو مساهمة ب
ًعاطفية ووطنية، كان الهدف األكثر قبوال عند المجتمعات 

 هذا َّأنمع .  الستعادة هوياتها الوطنيةالعربية المتعطشة
ًأتى مغلف" االستقالل" ّ فتلك ". ستغاللالا" بنسيج ثقيل من اُ

ًالمستعمرة سابق(الدول   تدخل البالد لمساعدة االقتصاد) اِ
ثم تتدرج عبر منظمات غير حكومية في مفاصل عديدة 

مع، بعد ذلك، تساهم في ومختلفة من فعاليات المجت
، وبخلفية ها وتوزيعهاستخراج الثروات الوطنية وتسليعا

. هواستقالل ّكل ذلك مصادرة حرية القرار السياسي
ا، الذي تبرعمت عليه ًوهكذا، يتحول االستقالل تدريج

 البلد يّوبمساعدة سياسي" (ستغاللا"إلى أجيال عربية 
ًيكبل أجياال من العرب ويهجر أجياال أخرى ) العربي ذاته ًُ ُ

ُالمنجب لهذا (صيل ألإلى حيث يفقد البلد اعبر المتوسط 
 .ثروته البشرية ومستقبل شعبه) الجيل

 
هناك أمثلة عديدة في المنطقة العربية، إنما المثال األقرب 

ستقالل التعماري وتآكل ا على التسلل االسواألبرز
الوطني هو ما جرى مباشرة بعد فاجعة بيروت الكبرى، 

ففي حين كان القادة . نفجار مرفأ بيروتاسي بعد مآ
يزالون يتساءلون عن الخبر، كان الرئيس  العرب ال

النفجار ويسير بين الناس ويتحدث الفرنسي يزور موقع ا
قواعد "الذي طالب بتغيير " المنتصر"ليهم في زيارة إ

، وتغيير الحكومة وإيصال المساعدات "اللعبة السياسية
عن طرق وخيارات متعددة ولكن ليس من بين هذه 

ستقبل اللبنانيون ا. الخيارات االعتماد على الحكومة
 خارج الحسابات األيديولوجية من الزيارة بترحاب كبير

إلى موضوعنا هو ُوالتساؤل الذين يعيدنا . ليسار واليمينا
لمنسلخين وهم المغتربين وا( البلد، ذاته، يكن سياسيوألم 

ستقالل ا ساعدوا على تآكل لذينهم نفسهم ا) عن المجتمع
 بلدهم؟

 
 األوبئة لها أوقاتها وأزمنتها التي َّوهكذا، علمنا التاريخ أن

نتصار اّوقاتلة للبشر، كما علمنا حتمية ّفيها تكون فعالة 
و أ وباء كورونا، َّنإ. العقل اإلنساني على هكذا أوبئة

في حياة  ّ، شكل ظاهرة إستثنائية، بكل المعايير،19كوفيد 
 كورونا، كوباء، َّأنغير . ات حول العالمالمجتمع

ختفاء اولكن . ا ويزول في نهاية المطافًسيتالشى تدريج
هذا الوباء لن ينهي تأثيراته على الثقافة المحلية وعلى 

على أخالقيات التبادل القيم والسلوك االجتماعي بل وحتى 
 .اإلنساني

ّولذلك، نالحظ بان تأثيرات كورونا قد خلفت 

ظواهرعديدة، أهمها قاطبة، هي نشوء أخالقيات جديدة 
واصل اإلنساني واالجتماعي، حيث من حيث التعامل والت

 إلى باألمتار، إضافة اً هذا التواصل اصبح مقننَّأن
سب تراكم يد نأي مايز(أحاسيس التردد والحذر من اآلخر 

فراد في ما بين األ ، فياًالحذر، الموجودة أساس
طرق جديدة فرز ذلك من أوما ) المجتمعات الغربية

 عن المصافحة والتقبيل المعروفة اًللتحية بين الناس عوض
أخالقيات التعامل هذه . منذ مئات أو ربما آالف السنين

تمتد لتشمل بروتوكوالت الجلوس في المقهى، وفي 
م، وفي السينما، وفي المسرح، وفي دار األوبرا، المطع

لجلوس على وفي الطائرة، والقطار، والمترو بل وحتى ا
سبق لم يعد كما كان بعد   كل ماَّألن. شواطئ البحر

يمة والمناطق فزيارة المتاحف والقصور القد. كورونا
كورونا، ) وثقافة(خرى لمنطق ُألاألثرية خضعت هي ا

إلى الثلث  العدد الذي ينخفض وأصبحت مقننة من حيث
و الربع من العدد االستيعابي الطبيعي الذي كان يسمح به أ

ًكل ذلك وعلى األفراد جميع. باءقبل الو  أن يرتدوا اّ
 ذلك جعل َّأنولكن الطرافة في . ية من الوباءّكمامات للوقا

من المجتمع بأكمله يتحجب في وقت كان يعادي فيه 
. مات، داخل ذات المجتمعالسيدات المحجبات، المسل

 تغيير قواعد العمل في المكاتب والشركات إلىإضافة 
والبنوك والجامعات والمدارس وااللتزام بالعمل عن بعد 

قدر لتزام، الوا. ريق التواصل الرقمي المباشرعن ط
هذا عالم جديد لم يسبق .  البيتاإلمكان، بثقافة المكوث في

ّ التدرب عليه إلى اًميعبرته البشرية، عالم يدعونا ج خْأن
 .ّللتمكن من التكيف معه من أجل مواصلة العيش

 
، لكنه أكيد، يءّإلى تكون بطليست هذه الدالئل كلها تشير أ

 نحرافات الثقافةا جديدة تشمل كل تشوهات العولمة ولثقافة
ور التكوين؟ خرى في طُألالتي ينبع منها قيم جديدة هي ا

نشاط الرأسمالي في فضاء خر من الآلسأسرد هنا الجانب ا
 .العولمة وفي زمان كورونا

 
خالل فترة إغالق البلدان، برزت الثقافة والفنون كنافذة 
حيوية نحو الحياة، كما هي مصدر للتواصل االجتماعي 

 الثقافة ّأنمع . ، وربما مليارات، من البشرلمئات الماليين
 أنالضحايا خالل فترة اإلغالق حيث كانت من أوائل 

 تعتمد باألساس على ها، أو جميع، مصادر الثقافةممعظ
قد يكبر أو يصغر العدد (تواجد جمهور من المتابعين 
 المدن ، ولكن بإغالق)حسب نوع النشاط الثقافي

قتصاديات الثقافة بشكل مباشر اوأنشطتها الثقافية تأثرت 
َّوخطير، فمثال إن  أكبر شركة ترفيهية ً

)entertainment ( شركة في العالم هيCirque du 
Soleilإلى والشركة تضم، إضافة .  في كيبك، كندا

 اًضية، عروضستعراالالعروض المسرحية والموسيقية ا
". سيرك الشمس" التقليدي الشهير ومنتجات للسيرك

ئة من  بالم95إلى االستغناء عن ضطرت هذه الشركة ا
مارس /الفنانين والعاملين في الشركة منذ نهاية آذار

لما زادت فترة اإلغالق كلما كان هذا الوضع وك. 2020
يؤثر بشكل مباشر وملموس على الثقافة ومصادرها 

ن العاملين في مجاالت عني بشكل خاص الفنانيأالمنتجة و
المسرح واألوبرا والحفالت الموسيقية، يلي ذلك الفنانين 

فاإلغالق يؤثر بشكل . العاملين في السينما والتلفزيون
ُفنانين، فالحفالت الموسيقية ألغيت، مباشر على عمل ال

ُوالمهرجانات المسرحية والسينمائية أجلت وتأخر إطالق 

نتاج األفالم  إّ الموسيقى، وعلق العمل فيالبومات
والدراما التلفزيونية والمسرحيات وأغلقت دور السينما 

 .والمسرح
 

ّيعة الحال كل هذا كان له آثار مدمرة على سبل عيش ببط
مم المتحدة للتربية ألكما رصدت ذلك منظمة ا. (لفنانينا

والعلوم والثقافة، اليونيسكو، في تقريرها الدوري عن 
تأثير وباء كورونا على الثقافة حول العالم الصادر في 

 تسريح مئات اآلالف، إلىإضافة ). 2020أبريل /نيسان
وربما الماليين، من العاملين في قطاعات مختلفة، 

ت متعددة الجنسية وتسريح وإغالق عدد من الشركا
في مقابل هذه الوقائع المأساوية، . موظفيها حول العالم

مريكية، أل اAmazon مؤسس شركة أمازون َّنالحظ بأن
 تمكن من تسجيل Jeff Bezosالملياردير جيف بيزوس 

رقم قياسي في األرباح، حيث حقق مكاسب بلغت عشرة 
يار دوالر حوالي ثالثة عشر مل(مليارات جنيه أسترليني 

وهو يكون بذلك قد سجل !! خالل يوم واحد فقط ) أمريكي
أكبر حجم أرباح يتم تحقيقه في يوم واحد ولشخص واحد 

كما ذكرت ذلك جريدة ديلي مرر (في تاريخ البشرية 
 25في عددها المؤرخ في ) Daily Mirror(البريطانية 

ا لم يكن ً، طبع)والمنشور أون الين) (2020يوليو / تموز
ًيزوس وحيدا في هذه األرباح الخيالية، فمؤسس فيسبوك، ب

 زادت ثروته Mark Zuckerbergمارك زوكربيرغ 
آذار وحتى /خالل فترة اإلغالق، أي منذ مارس

يوليو بمبلغ خمسة وخمسين مليار دوالر لتصبح /تموز
ذين المثالين كتفي بهأو. وته إثنان وتسعون مليار دوالرثر

. نصاف الذي يتسم به عالمناام اإلنعداالهائلين على حالة 
 إلىُ هذين المثالين يمكن أن يؤشرا بوضوح َّأنكما 

. مستقبل التجارة اإللكترونية في مختلف مجتمعات العالم
 التكوين، القسري، البطيء للثقافة الهجينة إلىُكما يؤشرا 

 .ثقافة كورونا: ّالتي على المجتمعات تبنيها
 

سيرة المجتمعات، تقف في هذه األوقات الحرجة من م
فهما . اريخ اإلنسانيالثقافة والفنون في لحظة فارقة من الت

 الثقافة والفنون َّأن في المجتمع، حيث اً محورياًيلعبان دور
ّكل منهما  كما توفر. ّتمهدان الطريق نحو التفكير النقدي

 للمجتمع تطرح فيه قضاياه اليومية كما اًفضاء إبداعي
ية بأساليب الجمال الفني واإلبداعي تطرح قضاياه المصير

 اً حيوياًكما تلعب الفنون والثقافة دور. ةومصادره المتنوع
سياسية بين المجتمعات آخر، ففي أوقات األزمات ال

نقطاع الصالت، تقوم الفنون والثقافة بمقام االمختلفة و
الجسر بين هذه المجتمعات، كما تساهم في ردم الهوة 

قافة والفنون تساهم بشكل حقيقي فالث. السياسية بينها
ومع ذلك . تجاهاتهافاعل في رسم شكل المجتمع وتحديد و

شغل قطاع الثقافة المرتبة األدنى في أولويات التنمية 
ولكن الالفت في تقرير . المستدامة في المنطقة العربية

. مايستحق التنويه له) المذكور أعاله(منظمة اليونسكو 
 رصدت 2020نيسان /ر وأبريلآذا/ففي الفترة بين مارس

 في قطاع اًنيسكو مساهمة ثمانية بلدان ماليمنظمة اليو
سم اوبرز . ، من كل بلدان العالمفقط ثمانية بلدان. الثقافة

كبلد وحيد من بين الدول ) الجمهورية التونسية(تونس 
 مليون دوالر في قطاع 17العربية الذي ساهم بضخ مبلغ 

، على الرغم من األوضاع الثقافة على الصعيد الوطني
 .االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد

 
نحرافات العولمة، اّوبخالصة القول، مهما كانت شدة 

َّومهما توسع الفضاء الذي تتمدد به، فإن  في الفضاء ّ
الثقافي والفني واإلبداعي يكون التشكيك والاليقينية هما 

 لما أيضر،  للنظر لما هو أبعد من الحاالمعيار األساسي
هو مستقبلي في الثقافة والفن،  ، وما"مستقبلي"هو 

 ممكن  على ماهواًت اإلبداع كافة، اليقتصر إطالقومجاال
ففي الفن . ليه وأكثر من ذلكإ ُا يطمحومتاح، بل على م

يسعى اإلبداع لوضع إشارات الممكن على مواقع 
 .المستحيل

 
ّ تهب كل ْد أنُأري. "..: وأختتم بمقولة من المهاتما غاندي

 أمكن ذلك، ْرض قرب منزلي، بكل حرية، إنألثقافات ا
   "ّ أتقلب من جراء رياحها العاتيةلكني أرفض أن



  

  اليساري
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 بعام واحد إلنشاء والية اً، سابق1887نشاء مرفأ بيروت عام  يكون إْلم تكن صدفة أن 

 اإلدارية للمدينة، بوصفها كانت المكانة. ّبيروت التي امتدت من شمال يافا حتى الالذقية
ّهو رد عثماني على ّ لنطاق جغرافي مهم، ومكانتها السياسية باعتبار إنشاء الوالية اًمركز

ُمتصرفية جبل لبنان التي انتزعت كإدارة ذاتية للمسيحيين هناك، بضغط دولي عام  ّ
  . ، مرتبطتان بشكل عضوي مع إنشاء المرفأ1861

  
ّهنا، كل المرافئ تقاس بوظيفيتها االقتصادية تجاه ظهيرها البري ُ لم يكن مرفأ بيروت . ّ

مطل على البحر، بل من أجل البر الذي يمتد ّمن أجل نطاق المتصرفية الجغرافي كجبل 
ّاإلدارة العامة «ّلم تكن صدفة أن تتولى . بين المركزين االقتصاديين في دمشق وحلب

 إدارة مرفأ بيروت، فهو مرفأ يعتمد في الوارد والصادر على 1903عام » لسكك الحديد
ّ، ثم امتد هذا 1895ّدمشق وحلب، حيث تم مد خط دمشق ــــــ رياق ــــــ بيروت عام  ّ

  . ، عبر خط رياق ــــــ حمص ــــــ حماة1906 حلب عام إلىالخط 
  

ّهو مرفأ كانت مكانته تقل وتزداد وفق منافسة مرافئ أخرى على خدمة نطاق دمشق 
 في الزمن العثماني، مع اًوهما مرفأ واحد عملي(ـــــ عكا ــــــ حلب، مثل مرفأ حيفا ــ

ّالذي تم وصله بسكة حديد ) 1948ة بعكس فترة ما بعد عام أرجحية لعكا في األهمي
، وكان 1911ل تشييده عام ّ، أو مرفأ اإلسكندرون الذي تم اكتما1908الحجاز عام 

ًمصمم   . ً ليكون مرفأ لحلب ولمنطقة كيليكيااَّ
  

، 1920سبتمبر / أيلول 1 بيتهم مع إعالن الجنرال غورو، فيلم يكن البيارتة في غال
على األرجح، البيوتات التجارية والصناعية الفرنسية التي . »لبنان الكبيردولة «لـ

 للنفوذ اً جغرافياًنطاق» سوريا« باريس من أجل جعل ضغطت على الحكومات في
. »لبنان«ّ، لم تكن تفكر في 1882الفرنسي، بعد السيطرة البريطانية على مصر عام 
نصو لمناشدات البطريك الماروني كانت استجابة رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليم

، متناقضة مع المصلحة االقتصادية ـــــــ »لبنان«، بإنشاء 1919ِالياس الحويك عام 
 الموصل إلىّالسياسية الفرنسية التي سعت للسيطرة على نطاق جغرافي يمتد من بيروت 

  . وما بينهما دمشق ــــــ حلب
  

ًأجبرت علمانيعية الفرنسية قد على األرجح، الدوائر اليسو  مثل كليمنصو يميل اً راديكالياَ
ّ اليعاقبة على أن يغلب الميول الثقافية لخصومه اليسوعيين على المصلحة السياسية إلى

ِــــــ االقتصادية لبلده، عندما قبل بأن يكون االنتداب الفرنسي بعد مؤتمر سان ريمو، في 
ًد الشام مرفق، على شمال بال1920إبريل / نيسان َ  بإعالن انفصال دمشق ــــــ حلب اُ

دولة لبنان « لـسبتمبر،/ أيلول 1  يكون إعالن غورو، فيْالسياسي عن بيروت، وأن
ً، مرفق»الكبير َ يوليو /  تموز24 مع تحطيم المملكة السورية في معركة ميسلون، في يوم اُ
  . ، هذا إذا لم تكن الثانية هي الممر لألولى1920

  
ٍ إنشاء مرفأ ثان إلىَة السياسية في باريس واعية لذلك، لهذا لم تسع بالتأكيد، كانت اإلدار

ًفي الالذقية، بل ظلت مصرة على أن تكون بيروت مرفأ لدولتي دمشق وحلب، ثم دولة  ّ ّ

ً، وهو ما ظل اتجاه1936بعد عام ّسوريا الموحدة،   حتى جالئهم عن سوريا، اً فرنسياّ
، وانقطاع 1948، بعد قيام دولة إسرائيل عام هنا، زادت أهمية مرفأ بيروت. 1946عام 

ّالخط البري، عبر سكك الحديد، حيث كانت تأتي واردات دمشق ــــــ حلب من مصر 
، 1939، وبسبب سلخ لواء إسكندرون عن الدولة السورية، عام )ّاألرز والسكر والفول(

 دمشق من نافذتها  مع حرماناًافقما حرم حلب من نافذة ثانية بحرية مرافقة لبيروت، متر
لشيء الذي تركه هذا ا.  الشوامإلىالبحرية، أي حيفا التي كانت ثانية لبيروت بالنسبة 

ًالفرنسيون معلق ، أي مرفأ في دولة ثانية يخدم المركزين االقتصاديين في دولة أخرى، اّ
، عندما ألغى االتحاد 1950مارس / حسمه رئيس الوزراء السوري خالد العظم، في آذار

جمركي مع لبنان، بعد شهر واحد من إنشاء مرفأ الالذقية الذي أتى كمرفأ بديل لحلب ال
ّعاصمة اقتصادية ومالية للنطاق الجغرافي الذي يمتد بين البصرة والالذقية وبين حلب (

ّلم تستعد بيروت أهميتها االقتصادية ــــــ المالية، إال مع . ، ودمشق عن بيروت)وعمان ِ
 إلى، من حلب ودمشق 1965 و1961لسوري، بعد تأميمات عامي هروب رأس المال ا

 .بيروت
 

زادت هذه األهمية البيروتية مع الفورة االقتصادية الخليجية، مع ارتفاع أسعار النفط بعد 
ات، كانت بيروت العاصمة المالية في النصف األول من السبعين. 1973حرب عام 

، كمدينة من حيث 1975 و1887عامي إذا أراد المرء تلخيص بيروت، بين . للمنطقة
َدورها االقتصادي، فإن هذا الدور لم يأت من النطاق الجغرافي اللبناني المعلن مع  ُ ِ ّ

رفأ ثم ً ظهيرها البري السوري أوال، كمإلى، بل من دورها بالنسبة 1920غورو، عام 
 ًات، أخذ أشكاال مصرفية أو بيوتات لتجارة الذهبكمركز استثماري في الستين

ترافق هذا ـــــــ . يجيينَات، كمصرف ومصيف للخلوصياغته، وبعد ذلك أوائل السبعين
، حيث كان أحمد عسة في 1958 بعد انهيار الصحافة السورية، عام اًوخصوص

، وكامل مروة في »النهار«، أهم من غسان تويني في »الرأي العام«ات في الخمسين
 عاصمة للصحافة العربية، وعاصمة إلىات، ينّتحول بيروت في الستـــــــ مع » الحياة«

  . لدور النشر العربية
  

ّ، كان يفكر في استعادة 2004 و1992ّعلى األرجح، أن رفيق الحريري، بين عامي 
. 1990 ــــــ 1975بيروت كعاصمة مالية للمنطقة بعد حطام الحرب األهلية اللبنانية، 

عام » اتفاق الطائف« ــــــ سوري، في  توافق أميركي ــــــ سعوديإلىاستند الحريري 
، عام »مؤتمر مدريد« مناخات تسوية للصراع العربي ــــــ اإلسرائيلي مع إلى، و1989
ّكان يفكر في حلم اإلسرائيلي في أن يذهب بالسيارة أو القطار، عبر لبنان . 1991

 سوريا إلى  أوروبا، وفي أن يستعيد مرفأ بيروت دوره االقتصادي بالنسبةإلىوسوريا، 
 وأن يكون مرفأ الترانزيت الرئيس لمنطقة الخليج وللعراق زمن االنتداب الفرنسي،

  ).  مرفأي الالذقية وطرطوساًناسي(
  

 إلى، بالنسبة 2000لم ينجح مشروع الحريري، مع فشل مسار التسوية في ربيع وصيف 
ميركي، بسبب العراق َالمسارين السوري والفلسطيني، ومع بدء الصدام السوري ـــــــ األ

، 1559، عبر القرار 2004، عندما اتجهت واشنطن عام 2003المغزو والمحتل عام 
ّنحو تدفيع دمشق في بيروت ثمن مخالفتها في بغداد، ثم اتجاه واشنطن، عبر حرب تموز 

ّ محاولة تدفيع طهران في بالد األرز ثمن اتجاهها نحو استئناف برنامج إلى، 2006
  . 2005أغسطس / يوم اإليراني، منذ شهر آبتخصيب اليوران

  
، أصبح لبنان ساحة لمجابهة أميركية ـــــــ سورية، حتى خروج 2004منذ خريف 

يوليو /  تموز12، وهو منذ 2005إبريل /  نيسان26ّالقوات السورية من لبنان في 
 لهدنتين ّ، وحتى اآلن، ساحة لمجابهة أميركية ـــــــ إيرانية، مع تقطعين زمنيين2006

، حتى إسقاط حكومة 2008بين واشنطن وطهران، امتدت األولى من اتفاق الدوحة عام 
، حتى سحب 2016، والثانية من التسوية الرئاسية في عام 2011سعد الحريري عام 

  . 2018مايو / أيار 8ترامب للتوقيع األميركي على االتفاق النووي اإليراني، في 
  

ية  تستعيد من دبي مركز العاصمة المالْ، في أن1992ذ عام لم تنجح بيروت، من: كتكثيف
فقدت بيروت مركز عاصمة الصحافة . 1975ات حتى عام للمنطقة الذي كانته في الستين

بسبب عدم موافقة الخليجيين . فقدت بيروت مركز عاصمة دور النشر العربية. العربية
 لالتفاق النووي األميركي 2016على التسوية الرئاسية اللبنانية التي أتت حصيلة عام 

ً، لم تعد بيروت مركز2015ي عام ـــــــ اإليران  الصطياف الخليجيين وال إليداعاتهم اُ
 مرفأ بيروت ُ، لم يعد2020 ــــــ 1992في فترة . المالية المصرفية وال الستثماراتهم

 ـــــــ 1887 في المنطقة لتخديم البر الشامي، كما كان في فترة ليكون المرفأ الرئيس
. َّ نحو البرين العراقي وال الخليجيع أن يكون مرفأ الترانزيت الرئيسِ، ولم يستط1950

، يعطي صورة عن مآالت، ليس فقط عاصمة، وإنما 2020أغسطس /  آب4ربما تفجير 
  . دولة وكيان قام بإعالنه الجنرال غورو قبل قرن من الزمان ناقص أربعة أسابيع

  
 بيروت، في يوم الذكرى المئة إلىرأس الدولة الفرنسية في المجيء ّ يفكر ْالغريب أن

ّ يفكر في ما قاله وزير الخارجية اللبناني المستقيل ناصيف ْلذلك اإلعالن، من دون أن
ٍ، إال إذا كان رئيس فرنسا يفكر في تحصيل نفوذ في دولة »دولة فاشلة« ّحتي عن لبنان كـ ّ ّ

   دولة عظمى وال كبرىفرنسا لم تعد منهارة، لدولة مثل 
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ينتظر لبنان ومعه عموم الشرق األوسط، بل والعالم بأسره لما لهذه المنطقة من أهمية 
َاستراتيجية، ينتظرون أن تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال  ُ

المفعول المنتظر لقرار المحكمة وقد درج تشبيه . رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري
أولهما ذلك الذي أودى بحياة الحريري : بالقنبلة، وهو مجاز بات يرتبط بانفجارين فعليين

ً، وقد أحدثه تفجير شاحنة حوت كما كبيرا من 2005ً شخصا آخر في عام 21ومعه  ً
ًالمواد المتفجرة قدرت قوة انفجارها بما يعادل طنا من مادة التي إن تي؛  ُّ وثانيهما ذاك ّ

ّ طن من التي 1200الذي وقع قبل أسبوعين في مرفأ بيروت، وقد بلغت قوته ما يعادل 
ّ، لكن 2005بحياة ما يقارب عشرة أضعاف عدد ضحايا » سوى«ِإن تي، ولم يود 

ًمفعوله التدميري كان متناسبا مع قوته وقد حطم جزءا كبيرا من العاصمة اللبنانية ً ًّ.  
 

االنفجارين وقرار المحكمة فهي ناتجة عن أن أصابع االتهام تتجه في كال أما العالقة بين 
ّفي الحال األول من خالل ادلة جنائية وتحقيق طويل تركز : »حزب هللا«الحالين إلى  ّ

ّعلى مسؤولية خمسة متهمين منسوبين إلى الحزب المذكور، وفي الحال الثاني بنتيجة 
ّن وتذرعه بهذا الزعم كي يبني دويلة داخل الدولة ّزعم الحزب ذاته توليه الذود عن الوط

ّوقد ارتد الزعم على الزاعم إذ . اللبنانية، خارجة عن سيادتها ومشرفة على أهم مرافقها
ّبات قسم كبير من اللبنانيين، من كافة الطوائف، يحمل الحزب مسؤولية انفجار المرفأ، 

ّسواء أكان انفجارا أحدث بشكل متعمد أم بغير ق ِ ُ ٌصد، وسواء أكان للحزب فيه يد مباشرة ً
أم غير مباشرة من خالل المسؤولية العامة، على غرار مسؤولية كافة الذين كان أمن 

  .ًالمرفأ منوطا بهم بصفة رسمية أو غير رسمية
 

ّتنحط لدى غالبية سكان لبنان من صورة الحامي إلى » حزب هللا«فما الذي جعل صورة 

مستوى عام وهو من : عن هذا السؤال تكمن في مستويينصورة الطاغي؟ إن اإلجابة 
ّباب تحول المقاومة إلى دولة، وخاص وهو يتعلق بحيثيات منشأ الحزب وطبيعته ّ .  

  
ّعلى الصعيد العام، فإن التاريخ الحديث شهد حاالت عدة من قوى قادت حروب تحرير 

ال الحصر، حزب جبهة فعلى سبيل المثال . ضد طغيان أجنبي، ثم استبدلته بطغيانها هي
التحرير الوطني الجزائرية واالتحاد الوطني األفريقي الزيمبابوي قوتان خاضتا حرب 
تحرير ناجحة ضد طغيان أجنبي استعماري وانتهت إلى بناء نظام سياسي دكتاتوري 

  .ّانتفض ضده شعبا البلدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 

من بناء دويلته في » حزب هللا«ّ، تحول 2006ًا في عام ومنذ حرب الثالثة وثالثين يوم
المناطق التي سيطر عليها من خالل معركة التحرير وبعض المناطق األخرى التي 
سيطر عليها من خالل العصبية الطائفية، إلى توسيع مشروعه نحو فرض وصاية دويلته 

روت ومرفأها، السيما إثر ّعلى الدولة اللبنانية برمتها وأهم مرافقها، بما فيها مطار بي
ّوقد تغيرت صورة الحزب بموازاة ذلك التحول من صورة الحزب . 2008أحدات عام  ّ

ّالطائفي الذي يشكل درعا لمناطق انتشار طائفته إزاء العدو الصهيوني إلى صورة حزب  ً ّ
ّطائفي يسعى وراء إحكام سيطرته على البالد برمتها وبكافة طوائفها بعدما وجد قوة 

ّفية أخرى يستند إليها في مسعاه هذا، أال وهي الحركة التي تزعمها ميشال عون، وقد طائ
إلى » حزب هللا«انقلب هذا األخير من المزايدة على الجميع بالعداء للنظام السوري و

ثم كانت نقلة نوعية أخرى بدفع الحزب بميشال عون إلى سدة . التحالف مع الطرفين
ً، ثم بفرضه حسان دياب رئيسا للحكومة ومعه 2016عام رئاسة الدولة اللبنانية في  ّ

، وذلك إثر انتفاضة شعبية عارمة ضد 2019حكومة خاضعة لوصايته في آخر عام 
  .النظام السياسي واالقتصادي اللبناني بكافة أطرافه بدون استثناء

 
ًفيتعلق بكونه ليس تجسيدا لسيادة » حزب هللا«ّأما المستوى الخاص بتحول صورة  وطنية ّ

، بل هو ذاته أداة )وبهذا يختلف عن مثلي الجزائر وزيمبابوي المذكورين أعاله(ًمحضا 
ّمثلما عرف به أمينه العام، » حزب والية الفقيه«ّوهو أحرى بأن يسمى . وصاية خارجية

المرشد «ًفهي صفة دقيقة ال جدال فيها إذ أن الحزب يدين رسميا بالوالء لحاكم إيران، 
ٌا نسب أفعال بشرية لهداية إلهية إنما هو زعم تشترك به شتى القوى بينم» األعلى ُ

وقد ). بامتياز؟» حزب هللا«أفال يعتقد الداعشيون أنهم (المتضاربة بعقائدها وممارساتها 
ّتعززت صورة الحزب كأداة وصاية خارجية عندما استنفر أنصاره للثناء على دور 

ق الحريري، ممثل الوصاية السعودية التي النظام السوري في لبنان إثر اغتيال رفي
 وحتى 1989تشاركت مع الوصاية السورية على لبنان بعد اتفاق الطائف في عام 

، ومن ثم من خالل مشاركته المباشرة في 2003االجتياح األمريكي للعراق في عام 
هذا . ًالحرب األهلية السورية دفاعا عن حكم آل األسد وتحت إشراف إيراني مباشر

الذي » المرشد األعلى«بينما بات شعب إيران ذاته يقوم بانتفاضة تلو أخرى ضد نظام و
ّيتسم بسمات مشتركة من الفساد والرأسمالية الفاحشة مع النظام السائد في لبنان، ال عجب 

ي لبنان وتشمل كافة طوائف ف» حزب والية الفقيه«من أن تتصاعد النقمة ضد 
  البالد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َستأثر بالسلطة في لبنان، إال أن ذلك يرتبط بكونه لم يحرر البلد بأسره بل جزأه الجنوبي المحتل من قبل الدولة الصهيونية، ولم يكن صحيح أن الحزب اللبناني لم ي ِ ّ ّ
ًالتحرير دحرا كامال للمحتل، بل بقي سيف هذا األخير مسلطا فوق رقاب اللبنانيين وقد ضرب البلد بعنف بعد خروجه بست سنوات بما فرض على ً أن يقبل » حزب هللا «ًّ

ّ بالرغم من أنه موجه 1701بزيادة كبيرة في حجم ومهام القوات الدولية في جنوب لبنان وأن يرضى عن موافقة الحكومة اللبنانية على قرار مجلس األمن الدولي رقم 
  .ّضد الحزب
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 مارات والكيان الصهيوني عاد مرة أخرى ذاك إلبعد التطبيع المعلن بين مشيخة ا

 َّف إالّالسجال المفتعل حول نبذ التطرف واالبتعاد عن الشعارات الجوفاء التي لم تخل
كل هذا  ا،ًا وتوسع قوة وتهديدًَّالهزائم للقضيه الفلسطينيه ولم تزد العدو الصهيوني إال

 لو قلبنا السؤال على عقبه ،ْلكنو. ة الواقعيه ومصلحة فلسطين والعربتحت مظل
تطبيع " لحدث بسيط  عظمى كأمريكا وتضخيمهاةسر تطبيل وتهليل دولوتساءلنا عن 
 ، هي كذلك حليفتها،"ة مجهرية هامشيةسرائيل مع مشيخإ ة المنتصرةحليفتها القوي

 ني فالمنطق العقال.ةنهزاميإلن التبريرات اا ع للسجال، بعيدًخرٱ منحى ًسنكتشف حاال
 ةا البحث عن اعتراف دويالت ضعيفسرائيل ال يمكنهإ كة منتصرة دولة قويَّ أنإلىيقودنا 
 في ة رابعة درجاً تكلف موظفْ بإمكان دولة عظمى كأمريكا أن، وأكثر من هذا.ةمهزوم

االعتراف رض عليهم  القدس وتفإلىوزارة خارجيتها لجر كل حكام الخليج من لحييهم 
فلماذ إذن كل هذه . )وهذا يحصل منذ نكبة فلسطين( ئيلسراإودفع األموال لربيبتها 

 والذي هو عبارة عن زواج ،سرائيلإمارات وإل لتضخيم التطبيع بين اة الممنهجةحملال
 ولماذا انطلقت معه سجاالت التشكيك في جدوى المقاومه باسم ،اًا فأصبح علنيًكان سري

 أغبياء تتندر شعوبهم ءيه وكأن حكام الخليج تحولوا بين ليلة وضحاها من عمالالواقع
  حكماء عقالء أدركوا مصلحة الشعب الفلسطيني واألمة العربيه،إلىبحماقاتهم وجهلهم 

  فهل يستقيم هذا المنطق األعرج؟
 

ذا إ و.عالمإل واالستسالم عبر اةر النظر لبعض النخب بجرها للهزيم هو قصالجواب
سرائيل إ أمريكا وَّ وسنبين في بقية المقال أن،قطت ثقافة المقاومه فتلك أخطر الهزائمس

ا  ولهذا تحديدً.ةلذي يضعهما فيه بعض منتسبي النخبليستا في الوضع المريح للمنتصر ا
 لتجعل ة مجهرية كالتطبيع مع دويلة وثغرات ولو صغيرلمريكا لربيبتها عن حلوأتبحث 

ا في محاولة ً لكنها تروج له وتضخمه زور،ال قيمة لهْن راكها أدإا رغم ًمنه انتصار
 .لزعزعة ثقافة المقاومه

 
  
 

 التي دامت من خمسينات وأواخر القرن الماضي ة المسلحة حقبة المقاومه التحرريمرت
وانتهت بانتصار عديد المقاومات كفيتنام والجزائر وكوبا وغيرها وفشلت الفلسطينيه 

وهذا ( ولعوامل ذاتيه من جهة أخرى ،صوصيات االستعمار االستيطاني من جهةمنها لخ
عادة إفلسطينيه لتقييم تجربتهم وكيفية  القوى الوطنيه الن عًليس موضوعنا هنا ولسنا بديال

ها ئ ونهش تاريخها وشهداة الفلسطينيةا جلد الثورً ليس مبررْ لكن،)بناء مقاومتهم
 ة معادية متخلفةت االستسالم والتسليم لقوى رجعياوتضحيات أبطالها لتبرير صفق

 سلبت أرضه ووطنه وم لقيادة التفاوض باسم شعب مشرد مظلةلطموحات الشعوب العربي
تأبيد المشروع باسم الواقعيه التي تستند لتزوير مفضوح للتاريخ والجغرافيا وتريد 

  .حباط أية مقاومهإالصهيوني وتيئيس و
 
نجحت   أو انتكست،ةفشلت المقاوم ل الزمن أو قصر، فالحق حق طا، وألف الال

 ة الدولَّحقيقة أن  فلن يفلح أحد في تزييف الحقيقة،،الصفقات والمعاهدات أم فشلت

 هي مشروع استعماري فاقد لمقومات الدول والشعوب على حساب شعب له ةالصهيوني
لكنه لن ينحرف عن  ،اً ظرفيتغاضىنساني ربما يصمت ويإل التاريخ اَّ ألن،جذور وتاريخ

مكانه إ العلم تطور لدرجة أصبح بَّ وأنًمساره كتاريخ يؤرخ للواقع كما هو، خاصة
 السنين عبر التشريح واألركيولوجيا والتحليل الجيني الفٱتصحيح تاريخ قديم مر منذ 

 ةقري إلى ا المعاصر الذي تحول فيه العالم فما بالنا بتاريخن،وغيره من تقنيات العلوم
  .ةالعلوم وتقنيات االتصاالت المذهل بفضل ةصغير

 
 حتى لو انهار ، اسمها فلسطينة جغرافيةيع موضوة تاريخية الفلسطيني حقيقالشعب

ا ًا وسياسيً أما اليهود فهم كيان ديني مفكك ثقافي،بعض أهلها وخدعتهم الدعايه الغربيه
 ة معسكرةل وأسست له دو،ةقوميإلى  في فلسطين لتحويله َعِرُ وزَعِمُا جًا وجغرافيًوعرقي

 السبب بالذات يعمل المهندس االستعماري الغربي ذا وله،لتمكينه من السياده في المنطقه
،  كمشخيات الخليج ألنهعيفةاع اعترافات ولو من هوامش ضلتمكينه من البقاء عبر انتز

 ْنها أن ال يمكة ديانة واليهودية اسرائيل ليست لها مقومات الدولَّ يدرك أن،أي الغربي
أمريكا  عظمى كلهفهل أدركتم سر تضخيم وتهليل دو  وشعب متجانس،ةقوميإلى تتحول 

 دولة الكيان الصهيوني هي َّ؟ ألنةمارات المجهريإللحدث التطبيع مع مشيخة ا
 بعد مرحلة االستعمار المباشر الذي ة،االستثماري االستعماري في المنطقمشروعهم 
ال مقومات ْن  ويدرك هذا الغرب أة،تحرر المقاومحلة انتصار حركات الانتهى بمر
 على ة ونخب محيطةن قوة الحديد والنار وصناعة أنظم لبقاء هذا الكيان دوةموضوعي

ل منطقة الحوض المقاس تقبل تمرير المشروع بالتزييف والخداع لتثبيت هذا الكيان لتظ
  .االستعمار المباشر بعد قبر حقبة ة الغربيةفريقيا تحت السيطرأالجنوبي للمتوسط و

 
ية فلسطين ا في أهمية عالقتنا كتونسيين بقضًا ومشككً البعض مستغربسيحاجج

 لهؤالء نقول . بالدنا مباشرةال تهم والنأي عن قضيه تهم أهلها وةوسيركنون لتبرير العزل
ايا ووقود لوحوش حاليهود ض(اليهود با ً ليس حبة زرع الكيان الصهيوني في المنطقَّإن

 لتظل  استعماري يستهدف ال فقط الشعب الفلسطيني بلشروعبل هو م)  الرأسماليالجشع
 والحروب والفتن ة بزرع التخلف والجهل والتبعية الغربيةكل شعوب المنطقه تحت المظل

في مثال الكيان  ولكم ،للحيلولة دون تحررها ونموها وازدهارها وتنعمها بالسلم واألمن
ذي كان دوره زعزعة  واللصهيونيي هو التوأم للكيان افريقيا الذأالعنصري في جنوب 

 ومنذ انتصر ، من بعضها وتدمير الدولةفريقيا وتوليد الحروب األهليأاالستقرار في 
 ةفريقيألز العنصري استقرت الشعوب ايميتفريقي بقيادة مانديال بإنهاء حكم الألالمؤتمر ا

 سقطت و، لشعوبهاةا وحياة سعيدًماعيما اجتً وسلًا مذهالًا اقتصاديً وحققت نموةالمحيط
يد ي لتحقير السود بأال نمو واستقرار دون الجنس األبيض المتفوق وتأةالكذبة العنصري

 . للغربةالتبعي
 
  
 

 ة إلى دفاعيةمن هجومي ة فشلت في التحرير وانتقلت البندقية المسلحة المقاومَّ أنصحيح
 تعاني من االنقسامات والتشظي ةلسطيني الفة الوطنية الوحدَّا أنً وصحيح أيضة،محاصر

 في عقول صغار المقاولين عند َّ إالِلصراع مع العدو الصهيوني لم ينته اَّ لكن،واالختراق
 فقد ة ونظمها الوطنيةأما شعوب المنطق. ة الفلسطينيةاألمريكي والمستثمرين في القضي
ا كما في األراضي ًفاضيا كالمثل اللبناني أو انتً عسكريواصلت صدامها مع العدو سواء

 معه في باقي ة ألي اختراق عبر التطبيع والشراكا بالتصديًا واجتماعيً أو سياسيةالمحتل
 من محتواها بفضل رفض فراغهاد وييفا ولعل شلل اتفاقيات كامب د.ةالدول العربي

نعم الصىراع مع العدو . ة أكبر دليل على قوة المواجهته لها،ومقاطعالشعب المصري 
 التي فشلت كل جوالتها نتيجة تفوقه التقني وبقوة ة المباشرة العسكريةقل من المواجهانت

ا بالعزل األممي ًنتفاضات ومحاصرته سياسيإلى مرحلة انهاكه باالالسند األطلسي 
 ولهذا السبب بالذات تبادر . معهةلتطبيع ومحاصرة كل مشاريع التسوي مظاهر ااجهةومو

 ،سرائيلإ عن ة والدولية االقليمية لكسر العزلةقديم صفقة جديد بتة جديدة أمريكيةكل ادار
  .ماراتإل عملية التطبيع مع مشيخة اخرهاٱو
 

 مع العدو الصهيوني ة االنتصار األهم في المواجهإلى اآلن نأتي
الذي بدأت معالمه تتكشف بعد االنقاذ المصري والصمود 

 بعد ،س وليبياا تونً وقريب،اًالسوري واللبناني واليمني عسكري
" ةالخالق" أي فشل مشروع الفوضى ة،خوانيإلطاحة بأدواته اإلا

 على حطام الدول ةونيالصهية مبراطوريألالذي أريد له بناء ا
 وحتى الدول التي تسبح في الفلك ة، بأنظمتها الوطنيةالعربي

  ج لها التحطيم من داخلهاكلها كان مبرم الغربي كتونس ومصر،
سرائيل في إ تتحكم ة وجزر صغيرة وطوائف مستقلةخوانيإات امارإلى إ لتتحول 

 من الجميع ةهذا المشروع الخطير الذي انطلقت شرارته من تونس في غفل .دارتهاإ
عالمي غير إه بلون الثورة ودفعت بضخ  جيرت االنتفاضة التونسيةعالميإبخدعة 

دول الخليج لى إيبيا وسوريا واليمن وكادت تتمدد مسبوق لنشر الفوضى في مصر ول
 في مصر وتونس ةما حفز الجيوش الوطني ،ة األمريكيةرغم وجودها تحت الخيم
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درجة إلى  أما في سوريا فقد تطور الصراع ها،والجزائر وغيرها لالستنفار لحماية دول
  .االستقطاب الدولي بين الغرب والشرق

  
 ةمبراطوريإلى أ ةيرسرائيل الصغإ لتحولت ،لو قدر له النجاح ، مشروع الفوضى هذاَّإن

 َّ لكن، ودعم أطلسي غير محدودة فتاكة بما تمتلكه من أسلح، على العالم بأكملهةخطير
 كالصين وروسيا ة ودعم األقطاب الصاعدة والجيوش الوطنيةصمود الشعوب العربي

 المشروع الصهيوأطلسي المدمر هاضجإكلها عوامل ساعدت على  ودول البريكس،
ا بفضل مقاومة ً وهذا قريب،منى كما بدأ من تونس أن يقبر في تونس ونت،الذي بدأ يحتضر

ا ال توازيه حتى االنتصارات ًا كبيرً وهو ما يعتبر بلغة الصراع نصر،نيالتونسي
  رر ثقافي حضاري اذاحه يمكن أن يتحول لنقطة انطالق لتألن.  في المعاركةالعسكري

 . النخب التقدميه لحظتهلتقطت ا
 
  
 
 ،عالم للتضليل عن حقيقتهاإلالمصطنع والتي ينفخ في صورتها ا الكيان  هذا،سرائيلإ

 وال عالقة ة، األولى والثانيةهي صنيعة النظام الدولي الذي أعقب الحروب الكوني
 لالبقاء على ة متقدمة استعماريةبل وجدت كقاعد ،لوجودها بالتاريخ واألرض واليهود

 َّ ألن، تحرر فعليإلى ةل استقالل دول المنطق ال يتحوى حتة على المنطقة الغربيةالهيمن
صعود حركات التحرر ووجود المعسكر االشتراكي مع ا ًاالستعمار المباشر لم يعد ممكن

 ة سياسية عسكرية وجدت اسرائيل كقاعدة األطلسيةالداعم لهذه األهداف الجيواستراتي
اليهود مكانهم في  طين على حساب أصحاب األرض الفلسطينيين بتشريدهم وتوةاستيطاني

 وتاريخ ة من ثقافةكيان مفكك غير متجانس هجين وفاقد لمقومات المجتمعات العادي
  .ةوأرض وقومي

 
 اسرائيل دولة َّعالم الغربي على إيهام الرأي العام بأنإل يعمل اة األسباب مجتمعلهذه
 ةعسكري الةمكانات القوإ بل يدعمها الغرب األطلسي بكل ة، كباقي دول المعمورةعادي

 ، ويبادر لطرح التسويات مع محيطها، إلظهارها األقوى واألرقىة والسياسيةوالمالي
 كحالة التطبيع ،اًو كان صغير أي اختراق حتى لخم ويطبل ويض،وفرض االعتراف بها

 َّإن ولهذا السبب نقول ، حتى يضمن بقاءها أكثر ما يمكن،مارات اليومإلخة ايمع مش
 كلٱفإما ت  التي ستحسم الصراع مع العدو،ة الفاصلةي المعركمعركة التصدي للتطبيع ه

 عليه ويتوج بانتصار يا الرهان األطلسًا لينتهي تدريجًا وعزلته خارجيًهذا الكيان داخلي
أرضه وبناء دولته إلى عودة الشعب الفلسطيني  والصمود وة والممانعةمحور المقاوم

 استدامة الصراعات والحروب وإما ، على أنقاض هذا الكيانة الديمقراطيةالوطني
لسنا هنا في  :ةمالحظ. ( من محيطها لخليجهاة العربيةواألزمات وعدم االستقرار للمنطق

 مصير اليهود المستوطنين أو الحديث عن رميهم في البحر كما يتحدث نوارد الحديث ع
 عالقة لها  والةنسانيإل واةهذه تعقيدات تضمن حلولها القوانين الدولي غالة الشعارات،

  ).ةبجوهر الصراع حتى نقحمها من اآلن لتبرير التخلي عن المقاوم
 
لألسف بعضهم قصيري النفس ( مع العدو الصهيوني ة لم يدركه دعاة التطبيع والتسويما

 وتفاقمت أزماته كلٱ النظام الدولي الذي أسس السرائيل بدأ يتَّأن) من قوى اليسار
 ،ما سيجبر قادتهم ة، االنقاذ من استعمار مباشر وهيمن وانعدمت أمامه وسائلةاالقتصادي

 أو التقوقع واالنسحاب لتفادي ة انتحارية حربيرات على مغام،وعلى رأسهم أمريكا
إذا انسحب  :ونسأل هنا.  الروسي وباقي دول العالم الثالثاالنهيار أمام الصعود الصيني

 للنظام ة الهيكليةناه عن األزمما أورد( ؟سرائيلإ ةنكفأ فكيف ستصمد الصنيعالصانع وا
 األبيض األمريكي وقادة لبيت ايالرأسمالي ليس من أمهات أفكارنا بل من استراتيجي

  ).سرائيل وبعض المفكرين العرب مثل االقتصادي سمير أمينإأوروبا و
 

 قدراته دالذي جاء بالكيان الصهيوني استنف النظام الدولي َّيجاز بأنإلنا ا يمكنة النهايفي
ا بضرورة ًا وغربً واقتنع الجميع شرقة، والسياسيةي حلحلة أزمات العالم االقتصاديف

 وضعهم َّ أنة الصهاينة ويدرك القادة،تغييره لتفادي االنهيارات الكبرى والحروب المدمر
 ستصبح خردة ة والنووية ترسانتهم العسكريَّ وأن،اً لن يكون مريحلقادمفي النظام الدولي ا

هو  و، التي اعتمدوها للبقاءة وسيفقدون كل أوراق القو،عمالها أو التهديد بهاال يمكنهم است
 .ة فبال حروب ستتفكك دولتهم الكيانية،ونييالخطر الذي يستشرفه قادة الصه

 
  
 

 ألن بقاء ، ال ينطلي على العقالء العارفين،عالمي لحدث التطبيع هذاإل التضخيم ارغم
ا ًأطلسي سر-ا بالتحالف مع الحلف الصهيوً عضويحكام الخليج وديمومة حكمهم مرتبط

 التغيير  لم ينتبه لها إال أصحاب الشأن وهي هذاة ثمة رسالة مبطنَّ أنَّإال ،ةعالنيو
 من قطر المشغل  ونقصد تحويل الرهانة، الخليجيةسرائيليإلالمفاجئ في العالقات ا

روع الفوضى كما تحدثنا خوان الذي كلف بقيادة مشإلوالممول الرئيس للتنظيم الدولي ل
  ْا لكنًال ندري سر هذا التحول حالي خواني،إل للصعود اة االمارات المناوئإلىا ًعنه سابق

 يكون ة الفلسطينيةلقضي واة جديد على المقاوممرٱ يمكننا الجزم أنه لن يخرج عن ت
 ة نقيضةدواته أطراف سياسيأ و، عوض قطرةمارات والسعوديإل اةعرابه هذه المر

اف ــاسي بانكشـــاتهم بعد فشلهم وسقوطهم السيــخوان الذين وقع التخلي عن خدمإلل
   لدىمــمرهآت

  .ة شعوب المنطق
 

ذر من خفايا المشروع ح التيقظ والة والقوى الوطنيةعلى قوى المقاوم ، على ما تقدمًبناء
 من ة وكشف األدوات الجديدة، الختراق الدول والمجتمعات العربيةالجديد للصهيوني

فعلت قد  كما كانت قطر ،مارات وتمولهاإل ومجموعات ستديرها اةأحزاب وساس
   خوانإلبا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
رسمي بدولة مارات من اعتراف إلفما أقدمت عليه حكومة ا! هذا يوم حزين وكئيب

المقامة بقوة االحتالل على أرض فلسطين وعزمها عقد معاهدة سالم ) الكيان الصهيوني(
  وكل التبريرات التي قيلت، كبحث دول.عنة أخرى لقلب القضية الفلسطينية هو طمعها

يراني والتركي، ال يبرر هذه الخطوة االستسالمية إلالخليج عن الحماية من التنمر ا
   .!..بحال من األحوال(*) بدعوى الواقعية السياسية

  
سفيرها من أبي ظبي شد ما استفزني هو المزايدة التركية وتهديدها بسحب ، أومع ذلك

سرائيل إ، بينما سفارة !!سرائيلإقامة عالقة رسمية مع إمارات إلا على عزم اًاحتجاج
 عن المعاهدة ً، فضال!!موجودة في تركيا وعلم الصهاينة يرفرف وسط اسطنبول

سرائيلية من إل االسفارة) غانوأرد(، فلماذا ال يطرد !!التجارية بين تركيا والصهاينة
 الكالم َّأنيين لدعم القضية الفلسطينية أم ليسرائإل عالقته التجارية مع اده وينهيبال

   .؟!بالبالش
  

ميين العرب وكذلك حزب هللا يران والحكام القوإ أوردغان ال يختلف عن حكام َّالواقع أن
ورقة ك) القدس(و) القضية الفلسطينية(خوان المسلمين في استخدام إليين واثوالحو

سالمي لنيل إلولدغدغة عواطف الشارع العربي واعالمية إلة واللمزايدات السياسي
يذاء اسرائيل بشكل إلشكل عملي ملموس على خطوة فعلية قدام بإل دون ا منعجابهمإ

   .!جدي
  

ا َّ وإن...!!زلنا نعيش في زمن المزايدات وزمن االنهيارات لألسف الشديد أيها االحبة، ما
 !.ا اليه راجعونَّ وإن

  ربي المحبخوكم العأ
 

وني والدولة اليهودية من المبررات التي يقدمها البعض للتطبيع مع الكيان الصهي(*) 
ها  با بل ومعترفًدولة موجودة في الواقع معترف بها دولي) سرائيلإ (َّنإقول البعض 

 الواقعية السياسية تفرض َّسالمية كمصر وتركيا، وأنإلحتى من بعض الدول العربية وا
 الدعارة السرية َّإن، وهذا يشبه في نظري قول البعض راف بها والتعامل معهاعلينا االعت

وتعاطي الحشيش والمخدرات موجودة في واقع المجتمعات العربية، فهي واقع فرض 
نفسه علينا لذا يجب علينا شرعنته بالقانون لتصبح الدعارة وتعاطي الحشيش والمخدرات 

 فهذا خير من مقاومة واقع نعجز عن !حات القانونيةن المبافي بالدنا العربية والمسلمة م
تا بال جدوى، فالدعارة ستستمر، ً ووقًا وماالتغييره وضبطه حيث تكلفنا المقاومة جهدً

! انوني والمقاومة الرسمية سيستمروتعاطي الحشيش والمخدرات بالرغم من المنع الق
 يدعونا لالستسالم للواقع  هو.!..ا للتطبيع مع دولة الصهاينةهكذا هو منطق من يدعون

 في كندا وفق هذا المنطق هناك من يدعو لشرعنة !!ا وغير سليمًا وسيئًمهما كان ظالم
ا ًصبح شائعأ هذا النوع من الميول الجنسية َّأنارسة الجنس مع الحيوانات بدعوى مم

ية ال وهذا منطق خطير لو سايرناه بدعوى الواقعية والليبر!ا حاله حال المثليةًوواقع
طفال بدعوى الواقعية أو الليبرالية ألعن ممارسة الجنس مع ارنفسنا ذات يوم نشألوجدنا 

  !))!!.الناس عاوزه كده((أو 
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  ُهللا خرافة كبرى واإليمان به يشكل أكبر عائق
قالنية واإلصالح فكل وحاجز أمام حركة التنوير والع

 والحضارة  في طياتها عوامل هدم التقدمياألديان تحو
ُمن الملحدين  ُ، هكذا يفكر الكثيروالحرية وحقوق اآلخرين

النموذج والرؤية الصحيحة   اإللحاد هوَّالذين يعتقدون أن
 ي وتؤصل للتنوير والعقالنية أما أًالوجود التى ترسخلهذا 

ُآخر يخالف النموذج اإللحادى " ميتافيزيقى"تصور 
للوجود فهو محض خرافة ينبغي التخلص منها ألنها 

متلك هؤالء ا ومن هنا .ستضر المجتمعات والحضارات
تنفك  ُمصطلحات التنوير والعقالنية وربطوها وجعلوها ال

ك إقتران بين اإللحاد والتنوير، ر هناعن اإللحاد حتى صا
 رؤية فكرية للعالم تتعارض مع اإللحاد فهى بالنسبة يوأ

ولكن ما  .ُلهم تكرس للظالمية والجهل والتخلف والخرافة
 للتخلف؟ اًإليمان بوجود هللا منبع؟ ومتى يكون ارهو التنوي

 صرف؟ كل هذه األسئلة يًوهل فعال التنويرهو فعل إلحاد
  .نطرحها حتى نفهم الموضوع بأدق أبعادهينبغي أن 

 
  
  

هو قدرة " كانط"حسب تعريف الفيلسوف األلماني 
تكال على اآلخر في الدم استخدام عقله وعااإلنسان على 

ُ نوسع مفهوم التنوير يمكننا أن نقول ْ، وإذا أردنا أنالتفكير
هو عملية نقد مستمر ألنفسنا واآلخرين بغرض الوصول 

رية اآلخر ممكنة والدفاع عن حقوق وح أفضل حياة إلى
 فالتنوير هو األساس لقيام أي .حترام العلم وثقافتةاو

ْيمكن أن حضارة بشرية فال  حضارة بدون ي تقوم أُ
حترام استخدام العقل، الدفاع عن حقوق اآلخرين، االنقد، "

ُ، فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية العلم، المساواة ُ
  ."ُالمطلقة

 
ائم الدول الحضارية الحديثة ذه القيم هي ركائز ودعكل ه
 .نهارت هذه الركائز سوف تنهار الحضارة ذاتهااولو 

ُومن خالل هذا التعريف المبسط للتنوير يمكننا الحكم على  ُ
ُالمؤمنين بوجود هللا حتى نعرف هل هم يعطلون حركة 

  التنوير أم ال؟
 
  
  

 عنها كل في الحقيقة اإليمان بوجود علة أولى صدرت
 من اورة عقلية وقد آمن بها الكثير جدًالموجودات ضر

 ولم .ا للتنوير والعقالنيةالفالسفة والعلماء الذين رسخو
زمة ُعتقاد بوجود هللا كمبدأ أول للوجود يشكل أى أاليكن ا

ُد يحبط عملية التنوير  قي الذَّ لكن،ومعضلة أمام التنوير
لة عن هللا سواء ُ الخاطئة والمفاهيم المضلبعض الصور

في الذهن أو في بعض األديان التي تتبنى قيم تتناقض مع 
مبادئ الحضارة الحديثة أو إذا كان هذا اإليمان يقوم على 

العلم، "م الحضارة والتنوير مثل معاداة عوامل هد"
ُط بين السلطة ، الخلخرين وحرياتهم، حقوق اآلالعقل

المسيحية ألنها  سأتحدث هنا عن ْ ولكن،"الزمنية والدينية
  .يمعتقد

 
  لكن هل تقوم المسيحية على عوامل هدم الحضارة؟

ً الدين يشكل مصدرنإذا كا" بالعلم" ونبدأ -1  اً مباشراُ
 ي على مسار التقدم العلماًسلبللحقائق العلمية فهذا يؤثر 

 كل َّ ألنا،ًن معيثناللخلط بين العلم والدين يضر ا اَّألن
 َّ، لكناًنهجه الخاص أيضموضوعه الخاص وممنهما له 

 تصور ليس الغرض من نصوصها تقديم" المسيحية"
ً للعالم لكنها تقدم تصوريعلم  وهذا . للوجودًيا روحاناُ

 ذا المبحث يقعــ وه.ُالتصور يعالج مشكلة هللا واإلنسان
   مــد العالــه الوحيــم موضوعــلعل اَّم ألنــخارج إطار العل

 قوانينه وكيفية عمله  المحسوس والكشف عنيالماد
  َّنـ، لكة كيف بدأ الوجود وكيف يعملـبأسئللم ينشغل ــفالع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جوهر المسيحية يقوم على أساس لماذا الوجود موجود 
 فالغرض من العلم البحث في .وشتان بين السؤالين

ُجابة عن األسئلة المتعلقة ببنية القوانين الطبيعية واإل
 حدود العلم واليمكن أن  وهذه هي،الوجود المادية

، أما الغرض من المسيحية تقديم اإلجابة عن يتجاوزها
األسئلة الوجودية الكبرى التى تتعلق بمصير اإلنسان 

 َّ لكن.ود وماهى غاية وجوده والهدف منهاولماذا هو موج
لنصوص الدينية معلومات ُالمشلكة تقع حين نستمد من ا

 هناك من ينظر ،ما أطرحه  فياً أكون حياديي ولك.علمية
 بعض النصوص المسيحية على أساس أنها نصوص إلى

 هذه النظرة خاطئة ولم َّ لكن،"ًكقصة الخلق مثال"حرفية 
 يروحان" ي غرض الوحَّيدعيها الكتاب المقدس نفسه ألن

د والمسيحيين يهو والكثير من الفالسفة ال،"يوليس علم
 مئات السنين قبل ظهور العلم ذ مناأدركوا هذا جيدً

فيلو " أمثال اً رمزياً وفسروا هذه القصة تفسير،الحديث
، ، موسي بن ميمون، القديس أوغسطينيالسكندر

 النصوص َّ وهذا يؤكد على أن."...أورجيانوس وغيرهم 
 وال ينسان يتعلق بالوجود اإليالمسيحية لها غرض روح

 أي فصل العلم ، وهذه النظرة. على حقائق علميةيتحتو
ألنها لن تتعارض مع أي ُ ال تعيق التنوير ،عن الدين

 وليس يالنص روحان" القصد من َّ ألني،نموذج علم
 وبهذا تكون المسيحية متصالحة مع العلم وال ،"ًياعلم

َّتعطله ألن   . عن موضوع العلماً موضوعها يختلف تمامُ
 
 اإليمان بوجود هللا َّ أننوُالملحدتقد يع ..."العقل "-2

 التنوير َّ والكثير منهم يعتقد أن،يتناقض مع العقالنية
 نظرة ، لكنستبعاد وجود هللا من مشهد الوجودا ييقتض

 َّسلب على مسار التنوير ألنبالالمسيحية للعقل ال تؤثر 
العلة " مستمد من هللا ، حسب التصور المسيحي،العقل
 ي ولو لم يكن هناك وجود عقل؛"للوجودى العاقلة األول

 ْقوانين أنكانت لل  مايسابق قبل تأسيس الوجود الماد
ُ يستمد من كائن يفالوع . يظهرْ أنيُتقنن وال للعقل البشر

واليمكن للطبيعة المادية " ميتافيزيقة"عاقل وهو قيمة 
 وهنا يتجلى . تمدنا بشىء غير موجود فيهاْالصرفة أن

لحدين وبكل قوة كيف يدعون العقالنية ٌتناقض األخوة الم
 ُ مفارق واليرتهم المادية للعالم ال وجود لوعوحسب نظ

 يلطبيعة ذاتها ألنهم لو قاموا بنف مطبوع في ايحتى وع
 فإنهم بذلك وقعوا  طبيعييوجود عقل مفارق وآمنوا بوع

يفصل بين الطبيعة   وهذا المذهب ال،"وحدة الوجود"في 
 وهذا ، والمادةي واحد يجمع بين الوع بل هما كيان،وهللا

تعمل   فالمسيحية ليست ضد العقل وال.يماننوع من اإل
وجوده كونه نابع من العقل ُعلى إقصائه وإلغائه بل تثبت 

بضرورة " المسيح" َّ وحتى في عملية اإليمان أقر.ياإلله
 اإليمان الذى ينقصه التعقل والفهم هو َّستخدام العقل ألنا

) 27: 10إنجيل لوقا ( ويقول المسيح في .إيمان ناقص
تحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل «: فأجاب وقال

نفسك، ومن كل قدرتك، ومن كل فكرك، وقريبك مثل 
 .ييمة عليا في عملية اإليمان الروحفالفكر له ق.) »نفسك

 إستخدامه هنا حتقر العقل ودعى لعدماولو كان المسيح 
 التنوير ألنها ترفض يُحية تعاد المسيَّإنُيمكننا أن نقول 

ُ فالمسيحية تقر .اً العكس هو الصحيح تمامَّ لكن؛العقالنية
لسفية كونه منتوج من العقل بوجود العقل من ناحية ف

ستخدامه من ناحية اإليمان اُ وتلزم المسيحي بي،األزل
 هذا يدعم ي أساس عقل علىي فكون العالم مبن.والفكر

  .ى القانون والنظام والعقالنيةالعلم كون العالم يقوم عل
 
كون مؤمنين بالتنوير يمكن أن ن  ال..."حقوق اإلنسان "-3
 .نسعى لتطبيق حقوق اإلنسان  ال نفسهالوقت يوف

قامت لترسيخ قيمة اإلنسان والدفاع عن  فحركات التنوير
ا موقف  مْ، لكنريته وضميره ومساواته مع اآلخرينح

 الوصية العظمى للمسيح َّ؟ إنالمسيحية من حقوق اإلنسان
 ،"هللا واإلنسانمحبه "ص فيها مفهوم الدين هي َّالتي لخ

 
 

  
 

 

 



 

 

    
ار -18         ات ال د:: ال ل ::  47 رق  الع                                  2020األول م أي

 والقريب هنا هو ،"تحب قريبك كنفسك"وكما قال المسيح 
 َّ فالمسيح يرى أن.اإلنسان مهما كان لونه وجنسه ومعتقده

إلى اآلخر ليس كأنه آخر بل  تنظر ْأن"جوهر التنوير 
 محبة البشر والعالم  فمحبة النفس تتطلب."كأنه أنت

 إلى األمام ويجعلناهذا المبدأ يدفع حركة التنوير  .أجمع
   ،عتقاداتهماافع عن حقوق الناس بغض النظر عن ند
  

 إلى أنفسنا أو إلى ننظر ْ الذى يعوق حركة التنوير أنَّلكن
 جماعتنا وطائفتنا على أساس أننا أفضل إلىمن ينتمون 

 المسيحية َّ لكن.ا عنهم البشر ولنا حقوق تميزنياقمن ب
َّتعلمنا أن  تقليل من ي اإلنسان مخلوق على صورة هللا وأُ

 فحرية .عتبر إهانة وتقليل من هللا نفسهُحقوقه وحرياته ي
 من حق اإلنسان حسب التصور المسيحي هبة إلهية وليس

 ، لكن في المقابل حسب التصورغتيالهااغتصابها أو اأحد 
 فالفكر ،ُ مبرمج، فقطي ماد للوجود فنحن كيانياإللحاد

 عالم الفيزياء حسب إلىوالحرية مجرد ذرات يمكن ردها 
 يذا ما حاول إثباته العالم التطورالنظرة اإلختزالية وه

فنحن "  دوكنز في كتابة الجينة األنانيةريتشارد"
، لكن اإليمان بوجود هللا هنا يؤكد  بالجيناتونمحكوم
، فاإليمان هنا يفيزيقمة الحرية كون جوهرها ميتاعلى قي

 عليها ويقرها ألنها ال يضر حقوق اآلخرين بل يؤكد
  . هللا منةمعطا

 
عتبر هذا ُ ي..."ُلط بين السلطة الزمنية والدينيةالخ "-4

 .نهيار الحضارة والتنويرال يالمبدأ هام وعامل ضرور
 منه ِ لم تجنيبُ المطلق والنسي والسياسيفالخلط بين الدين

ضرر بالمجتمعات ألن طبيعة المجتمع البشرية سوى ال
 فهو ي أما النص الدين،تقترن بالزمان والتغير والتقدم

 تجعل ْمحاولة الربط بين المتغير والثابت إما أنو ،ثابت
 هذا َّ أن، وإماامد ويقف عند حقبة زمنية معينةالمتغير ج

ً ثابتا النص يتماشى مع التغير والتطور وهنا يفقد كونه
 كل الحاالت سوف تتعطل أي حركة ي وف.غير ديناميكي

 جعل الحضارة الغربية تنهض ما َّننسى أن  وال،تنويرية
ُسلطة الزمنية والسلطة المطلقةهي فصلها بين ال ُ  ، ولكنُ

قالها " المسيح"؟  المسيحية في هذا األمريماهو رأ
أعطوا ما "  وقال، ونادى بالفصل بين األمرينًصراحة

مسيح هنا يؤكد على فال". لقيصر لقيصر وما  
 أما ، يتعلق باألمور الروحية فقطي الوحَّضرورة أن

ن السياسية فهى متروكة للبشر ينظموها حسب والشؤ
 َّالالمهم أو ي،طورهم وتقدمهم الثقافي واإلجتماعت

  .تتعارض مع حقوق اإلنسان
  
 
  

لبشرية في التقدم لم  ساعد اي الذيتراث البشر فال، الاًقطع
 ، األديان وحدهم هم السبب فيهون ومنتقدولحدُيكن الم

، فولتير، ديدرو، مونتسكيو"ونختصر التنوير في 
 ونتجاهل الكثير من الفالسفة ،"وغيرهم .... دوكنز

مؤمنين أمثال الوالعلماء سواء القدامى أو المعاصرين 
سقراط ، أرسطو، أفالطون، توما األكوينى، أوغسطين، "

، س بيكون، دوستويفسكىباسكال، جون لوك، فرانسي
ممن ... ًوغيرهم الكثير جدا... ، "ولينزفرانسيس ك

ساهموا في تكوين العقل الحديث في مجاالت فكرية 
 وحتى الحضارة الغربية الحديثة قامت .وعلمية مختلفة

على الفلسفة اليونانية والقوانين الرومانية والروح 
ية والتقدم النُيمكن أن نختزل التنوير والعق  فال،المسيحية

 فقط وكأن كل حركات التقدم يفي الجانب اإللحاد
والتطور والتنوير جاءت نتيجة بناء نظرة إلحادية 

 هذا َّ دور المؤمنين في كل هذا ألني ونستثن،للوجود
، حتكار للمصطلحاتاتاريخ والواقع وُيعتبر إنكار لل

فالتنوير له مبادئ ومن يؤمن بهذه المبادئ نعتبره 
  اًمتنور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "ِك " أنتمي.. 
 ,ّميرة الرذاذ أ

َحاور منتهى جبرك المعتق أ ُ َ ُ.. 
 شهادتي؛
ُأول الخبل  ُ.. 

ّآخر الليل المبجل بالجرح األكبر  َ ُ ِ ُ... 
َخدك المصون" ُأجارح" ِ ّ َ ..  

ّشريانَك القدوس ِ, 
  , َ عاشورك الليلي؛فديأ

َجلنارك األقدس ِ َ, 
ِكهانَك األعلى ّ, 

ّفاتحة آهك في سعير الغيث ِ.. 
َفي وريد الحرائق " تآهي" ًموتا .. ِ

ّرابعا في تخوم الصدى  ً.... 
َأساطير صبحك البتول" ُأحارق" ِ ُ َ: 

َتشاعل"  ..َيني سلطانة الجمر " َ
ّنا المحصن بدرع عطرك المعلى أ ُ َ ُّ, 

ّأديمك المبج َِ  ,ل بصالة األنفاسُ
ِخادم حرميك  َ َ  ....ِأدناك واقصاك .. ُ

 ,ّزرقاء؛ أم الدهور
 ,ستانئملكة زرقا

ُمحصنة بجبال الخلدال ّ  ,بحار هللا, ُ
 ,"ِأنت" على وجهي ال" ّقوامة"ال

 ..ّالضالعة في بوحي القصي
ِال راد لبرق وريدك النرجس َّ ,  

ِرعد شفتك السفلى ِ, 
 ....ِنت الكريمة في قتلي األخيرأ

 :أحبك
 ملكة

   ستانئزرقا
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 "تويتر"فحته على ّغرد دونالد ترامب على ص" اختراق هائل"و" إنه تقدم كبير" ،

اتفاق سالم تاريخي بين " اتفاق تطبيع العالقات بين إسرائيل ودولة اإلمارات بأنه اًواصف
 اًتقدم"ّمثل بأن االتفاق يّبينما صرح وزير خارجيته مايك بومبيو ". صديقينا الكبيرين

 على المستوى التكنولوجي في اًمن الدول الطليعية واألكثر تقدم لدولتين تعتبران اًباهر
 تكون هذه الخطوة الجريئة الخطوة ْالواليات المتحدة تأمل بأن "َّ، وأضاف أن"العالم

، " من النزاعات في المنطقةاً عام72إلى اتفاقات تنهي األولى على طريق التوصل 
 .باللغتين العربية والعبرية" مبارك لصانعي السالم: "صريحه بالقول تاًمنهي

 
  
 

ُ هذا االتفاق، الذي أنجز من خالل اتصاالت هاتفية بين دونالد ترامب َّوالواقع، أن

 لكثير من المراقبين الذين تابعوا تطور ًاهو ودمحم بن زايد، لم يكن مفاجئوبنيامين نتنيا
ة، ودولة اإلمارات، من جهة ثانية، والتي كانت تتعمق العالقات بين إسرائيل، من جه

 .أكثر فأكثر وتنحو في اتجاه تطبيع العالقات بين الدولتين
 

 واشنطن للقاء الرئيس إلى، وخالل زيارته األولى 2017فبراير /فمنذ منتصف شباط
قة إن بلدان في المنط: "ّاألميركي الجديد دونالد ترامب، صرح بنيامين نتنياهو باآلتي

أما وزير ". اًنما ترى فيها، أكثر فأكثر، حليف، وإاًربية لم تعد ترى في إسرائيل عدوالع
نوفمبر من العام نفسه، /ّالطاقة في حكومته يوفال شتاينتز فقد صرح، في تشرين الثاني

لدينا عالقات مع دول إسالمية وعربية جانب منها : "إلذاعة الجيش اإلسرائيلي بما يلي
ولسنا عادة الطرف الذي يخجل منها، الطرف اآلخر هو المهتم بالتكتم على سري بالفعل، 

، قال 2018سبتمبر / أيلول27وفي ". العالقات، ونحن نحترم رغبة الطرف اآلخر
بنيامين نتنياهو، في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم اللمتحدة في نيويورك، إن االتفاق 

ت مضى إسرائيل من دول عربية عدة، باتت ّقرب أكثر من أي وق"النووي مع إيران 
حميمة وصداقة لم أكن أتصورها طوال ] عالقات[ إسرائيل، على أساس إلىاليوم أقرب 

آمل أن تصل إسرائيل : "، وأضاف"ّحياتي، ولم يكن في مقدور أحد تخيلها قبل سنوات
 ويشمل يتجاوز مصر واألردن توسيع نطاق السالم، السالم الرسمي، لإلىفي يوم قريب 

 أننا سنفتح أبواب اًلقد اعتقدنا دوم: "الحق له، قالوفي تصريح ".  آخريناً عرباًجيران
لكن لعل من  ...ًالسالم مع العالم العربي بمعناه الواسع عندما نجد حال للقضية الفلسطينية

ّالصحيح أننا إذا ما انفتحنا على العالم العربي وطبعنا العالقات مع دوله، فهذا سيفضي 
 ". فتح باب الصلح والسالم مع الفلسطينيينإلىفي نهاية األمر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ِولم يمض سوى شهر على خطاب نتنياهو في األمم المتحدة حتى كانت وزيرة الثقافة 
جيش الدفاع "والرياضة اإلسرائيلية آنذاك ميري ريغف، المتحدثة السابقة باسم 

م بزيارة أبو ظبي، على هامش بطولة عالمية للجودو، وعندما فاز أحد ، تقو"اإلسرائيلي
اإلسرائيلي، سالت الدموع " السالم الوطني"ُالالعبين اإلسرائيليين بميدالية ذهبية وعزف 

  ". لقد صنعنا التاريخ: "ينمن عينَي الوزيرة، وقالت بين زفرت
  

ًقاوتعلي ر، الذي يتردد على دول المنطقة، ما  كتب الحاخام مارك شنيي ارة،ــ على تلك الزيً
، يبقى األمر الخفي اً بين إسرائيل ودول الخليج مكشوفبعد أن أصبح التقارب: "يلي

الوحيد هو معرفة من هي، من بين هذه الدول، الدولة األولى التي ستتجرأ على تطبيع 
لمواصالت وبعد أيام من زيارة ريغف، قام وزير ا". عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

اإلسرائيلي أيوب قرا بزيارة مدينة دبي في مناسبة انعقاد مؤتمر لألمن السيبراني، وذكر 
ً السالم واألمن، فضال عن التقدم االقتصادي َّأن"في الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمرين

 ".والعلمي، هم ضمانة مستقبل األجيال الطالعة
 

دث عن تطور العالقات األمنية بين إسرائيل وبينما كان عدد من المحللين الغربيين يتح
اإلسرائيلية، في عددها الصادر " يديعوت أحرونوت"ودولة اإلمارات، نشرت صحيفة 

ً، مقاال كتبه سفير دولة اإلمارات لدى واشنطن يوسف 2020يونيو / حزيران12في 
تربطه العتيبة، المعروف بتأييده تطبيع العالقات بين إسرائيل ودول الخليج، والذي 

عالقات جيدة مع السفير اإلسرائيلي في واشنطن رون دريمير، دعا فيه الحكومة 
إن رغبتنا في اإلمارات العربية : " التخلي عن مخطط الضم، وكتبإلىاإلسرائيلية 

 إسرائيل هي فرصة وليست َّ نؤمن بأنْالمتحدة، وفي جزء كبير من العالم العربي أن
 من المخاطر المشتركة، ونرى القدرة الكبيرة ًراينحن نواجه كث: "اً، مضيف"اًعدو

  ". المحتملة في عالقات أحسن
  

بين " علمي"وفي الخامس والعشرين من الشهر نفسه، أعلن بنيامين نتنياهو قيام تعاون 
سيشمل " هذا التعاون َّ أنإلى اً، مشير19ت لمواجهة جائحة كوفيد إسرائيل ودولة اإلمارا

 والتكنولوجيا، والمجاالت الكفيلة بتحسين األوضاع الصحية في مجاالت البحث والتنمية،
  ". ّنتيجة اتصاالت مطولة ومكثفة جرت بين البلدين في األشهر األخيرة"، وهو "المنطقة

  
اإلماراتية في مطار بن " االتحاد"وعقب هذا اإلعالن، حطت طائرة تابعة لشركة 

 وهي المساعادات التي رفضت  الفلسطينيين،إلىغوريون بحجة نقل مساعدات طبية 
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ّكما وقعت شركتان إسرائيليتان تعمالن في مجال صناعة . السلطة الفلسطينية تسلمها
، وهي شركة Group 42الطيران والفضاء، مملوكتان للدولة، مذكرة تفاهم مع 

 .ّتكنولوجيا خاصة مقرها في أبوظبي، وذلك خالل حفل تم عبر الفيديو كونفرنس
 
  
 

ّإنه شكل طعنة  اتفاق التطبيع هذا مفاجأة لكثير من المراقبين، فإلىالتوصل إذا لم يكن 
، التي ربطت تطبيع 2002العربية لسنة " مبادرة السالم" لـبنود اًللفلسطينيين وتنكر

بانسحابها الكامل من جميع األراضي العربية المحتلة بما "العالقات العربية مع إسرائيل 
، واألراضي التي 1967حزيران /ى خط الرابع من يونيوفي ذلك الجوالن السوري وحت

جئين الفلسطينيين  حل عادل لمشكلة الالإلىمازالت محتلة في جنوب لبنان، والتوصل 
، وقيام دولة فلسطينية 194 لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم اًيتفق عليه وفق

حزيران /الرابع من يونيومستقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
 ". في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية1967

 
لقد زعمت دولة اإلمارات أنها وافقت على تطبيع عالقاتها مع إسرائيل، ممهدة بذلك 
الطريق أمام دول عربية أخرى للقيام بخطوة مماثلة، في مقابل تخلي حكومة بنيامين 

فبعد إعالن دونالد ترامب عن االتفاق . ضم في الضفة الغربيةنتنياهو عن مخطط ال
أنه في ضوء االتصال الهاتفي "ّ، غرد دمحم بن زايد على صفحته على تويتر "التاريخي"

الذي جرى بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، تم االتفاق على وضع حد ألي 
  ". ضم إضافي في األراضي الفلسطينية

  
زير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في مؤتمر صحفي ّبينما صرح و

ا  حل الدولتين، بمإلىمعظم البلدان سيرون في االتفاق محطة جريئة للتوصل "عقده، بأن 
أما السفير . سفارتين" اًقريب" بأن البلدين سيفتتحان اً، مضيف"يسمح بإطالق المفاوضات

أن إعالن اليوم "ّة، فغرد على صفحته على تويتر اإلماراتي في واشنطن، يوسف العتيب
سرائيل إنه تقدم على مستوى العالقات بين إ: "، وأضاف"هو نصر للمنطقة وللدبلوماسية

يحافظ على خيار الدولتين الذي تتبناه الجامعة " االتفاق َّ أنا، مؤكدً"والبلدان العربية
  ".العربية والمجتمع الدولي

 
 ا جديدًافتح عهدً" االتفاق َّب هذه المواقف اإلماراتية، فهو اعتبر أنّلكن بنيامين نتنياهو كذ

 تطبيع العالقات مع دولة اإلمارات َّ أنا، مؤكدً" إسرائيل والعالم العربيفي العالقات بين
لقد : "مخطط الضم اإلسرائيلي، الذي لم يتخل عنه، وأضاف" تأجيل"ستكون نتيجته 

َّما صرح مسؤول إسرائيلي كبير أنبين". جلبت السالم، وسأحقق الضم  إسرائيل مصممة ّ
 منها تعليق إعالن أن إدارة ترامب طلبت "اًم مناطق في الضفة الغربية، مضيفعلى ض

  ". بغية البدء بوضع اتفاق السالم التاريخي مع اإلمارات وضع التطبيقًاالسيادة مؤقت
  

 الزعماء َّلنه البيت األبيض، أكد أن البيان الصادر عن الدول الثالث، الذي أعَّ والواقع، أن
 َّتوافقوا على تطبيع العالقات بين إسرائيل ودولة اإلمارت بصورة كاملة، وأن"الثالثة 

 تقدم السالم في الشرق األوسط، ويشهد على الدبلوماسية إلىهذا التقدم التاريخي سيؤدي 
 المتحدة وإسرائيل الجريئة وعلى رؤية الزعماء الثالثة، وكذلك على شجاعة اإلمارات
  ". لرسم طريق جديد يسمح بكشف الطاقات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة

  
ستعلق إعالن السيادة على مناطق في الضفة الغربية التي " إسرائيل َّأن"وأضاف البيان 

كما أشار ". يناير/تطرقت إليها خطة السالم التي طرحها دونالد ترامب في كانون الثاني
 المسجد إلى تحسين وصول المسلمين إلىسيفضي " االتفاق َّ أنإلىيض البيت األب

وفدين من إسرائيل واإلمارات سيجتمعان  "َّ، وأن"األقصى في البلدة القديمة في القدس
خالل األسابيع القادمة للتوقيع على اتفاقات ثنائية تشمل االستثمار، والسياحة، والرحالت 

وستتبادل الدولتان السفراء . االت ومجاالت أخرىالجوية المباشرة، واألمن، واالتص
 ".اًقريب

 
ار اإلسرائيلي والعالمي قال  اليسَّإن: "ّقد علق على االتفاق بقوله" الليكود"وكان حزب 

 سالم إلى سالم بين إسرائيل والدول العربية قبل التوصل إلى أنه ال يمكن التوصل اًدوم
أما ". كسر، وألول مرة في التاريخ، هذه المقولةمع الفلسطينيين، لكن بنيامين نتنياهو، 

 القيام بخطوة مماثلة إلىًوزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس، فقد دعا دوال عربية أخرى 
ّأرحب بهذا االتفاق المهم والمعبر، وأود أن أشكر الرئيس : "للخطوة اإلماراتية، وقال

ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، األميركي دونالد ترامب، الصديق الحقيقي إلسرائيل، 
 هذا االتفاق يظهر التحالف بين بلدان المنطقة َّأن: "، وأضاف"والشيخ دمحم بن زايد

. المهتمة باالزدهار واالستقرار فيها، ويؤكد طموح إسرائيل الدائم للسالم مع جيرانها
بل المنطقة، وأدعو  هذا االتفاق ستكون له تداعيات إيجابية عديدة على مستقَّوأنا واثق بأن

 إلى تحقيق التقدم في عالقاتها مع إسرائيل والتوصل معها إلىالدول العربية األخرى 
 ".اتفاقات سالم إضافية

وقد أدركت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الداللة الحقيقية لهذا االتفاق ومراميه، 
ن الثالثي األمريكي، رفضها واستنكارها الشديدين لإلعال"فأعلنت الرئاسة الفلسطينية 

اإلسرائيلي، اإلماراتي، المفاجئ، حول التطبيع الكامل للعالقات بين إسرائيل ودولة 
، ووصفته "خيانة"ت به اإلمارات ، واعتبرت في بيان ما قام"اإلمارات العربية المتحدة

تعليق ضم غير شرعي لألراضي " عدم مقايضة "إلى، داعية "المشين"العمل ب
كما طالبت بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر . التطبيعالفلسطينية ب

وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان تاله عبر شاشة التلفزيون . اإلسالمي
خيانة للقدس واألقصى "، وهو"نسف المبادرة العربية للسالم"  االتفاق َّالرسمي أن

 ".ية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب الفلسطينيوقرارات القمم العربية واإلسالم
 
  
 

 تحسين وضعه إلى يفضي هذا االتفاق ْيراهن الرئيس األميركي دونالد ترامب على أن
 بعد تراجع اًتخابات الرئاسة األميركية، خصوصاالنتخابي، قبل ثالثة أشهر من موعد ان

سة ماليين أميركي وتسببت في  التي أصابت أكثر من خم19شعبيته نتيجة جائحة كوفيد 
 هذا َّ آخرين، كما نجم عنها أضرار كبيرة لالقتصاد األميركي؛ بيد أن166000وفاة 

 بسياسة اًاخبين األميركيين ال يهتمون كثير النَّ، على اعتبار أناًالرهان قد ال يكون واقعي
 فهو يراهن، من أما بنيامين نتنياهو. بالدهم الخارجية لدى تقرير خياراتهم االنتخابية

 يساعده هذا االتفاق على تجاوز المالحقة القضائية التي يتعرض لها، ْجهته، على أن
واالحتجاجات الشعبية الواسعة التي تطالبه باالستقالة نتيجة إدارته السيئة لملف جائحة 

 وتداعياتها السلبية على األوضاع االقتصادية واالجتماعية، والخالف الدائر 19كوفيد 
نه من استعادة شعبيته التي راحت ِّ يمكْه وبين شريكه في الحكم بني غانتس، وأنبين

ّالقومي المتطرف بزعامة نفتالي بينت، التي بينت " يمينا"تضعف لصالح حزب 
 .االنتخابية" الليكود" بينما تتراجع قوة اًلرأي األخيرة أنه يتقدم انتخابياستطالعات ا

 
مؤرخ الفرنسي دومينيك فيدال، في مقال نشره على ّ، فقد قدر الصحافي والاًختامو

بين إسرائيل ودولة اإلمارات " اتفاق تاريخي" الحديث عن َّ، أن"فيسبوك"صفحته على 
 تل أبيب وأبو ظبي تقيمان عالقات وثيقة، ولو أنها شبه رسمية، َّأن"، ذلك "مبالغة"فيه 

ما يتجاوز تبادل ع بينهما، في ننتظر كيف سيترجم هذا التطبيْمنذ سنوات عدة، ويبقى أن
البحرين  اتفاقات أخرى مع إلى إذا تسبب هذا االتفاق بالتوصل اًالسفراء، وخصوص

خطوة مهمة على طريق تطبيع العالم العربي مع " أن االتفاق هو اً، معتبر"والسعودية
   " منظمة التحرير الفلسطينية عليهاسرائيل؛ ولهذا السبب كان الحكم القاسي لقادة
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 صفعة جديدة يوم الخميس الثالث عشر من أغسطس ي والعربيتلقى العالم اإلسالم 

ة المتحدة و دولة الكيان  اتفاق السالم المزعوم بين دولة اإلمارات العربييهأال و
 ، تكيل لنا اللكمة تلو اللكمةْترحل دون أن تأبى أن 2020 سنة َّ وكأني،الصهيون

 وقبل أن نتمالك أنفسنا من الترنح الذى أصابنا من أثر اللكمة .والصفعة عقب الصفعة
  . اًنا لكمة أخرى تكاد تطيح بنا أرضتنهال علي

  
العالقات بين اإلمارات وقد وصف وزير الخارجية األمريكى مايك بومبيو اتفاق تطبيع 

 األمام من أجل السالم فى إلى أنه خطوة مهمة ا مؤكدًي،ل باليوم التاريخسرائيإالعربية و
حيث فى تاريخ األمة " يوم أسود" هذا اليوم هو َّن الحقيقة هى أنَّ أَّ إال.الشرق األوسط

 إلى سالم تسعى اإلمارات ي فأ.تفاق بحبر الخيانة والعارالوقع دمحم بن زايد على هذا ا
؟ فهل يا ترى أنهكت دولة اإلمارات من حروبها  اإلسرائيلىحتاللاليقه مع دولة اتحق

 َّأم عز ؟"طاقية اإلخفاء"هم يرتدون كان يشنها مقاتلوها والمستمرة التى لم نسمع عنها و
  عليها كثرة 

  
الجرحى والقتلى الذين تشيعهم كل يوم نتيجة لسقوطهم ضحايا العمليات الفدائية ضد 

؟ فكم ذا من المضحكات هائاتفاق السالم لحقن دماء أبن فقررت توقيع ا،الكيان الصهيونى
ا مع دولة ً حرباً دولة اإلمارات لم تخض يومَأنفجميعنا يعلم  !المبكيات فى بالد العرب

  . كما أنه ال يجمع الدولتان حدود مشتركة حتى يكون هناك اقتتال بينهما،اسرائيل
 

 يمريكألكالمة هاتفية ثالثية من الرئيس اثر مإ لما أعلنته وسائل اإلعالم اًتفاق وفقالجاء ا
مثابة خدمة للرئيس  اإلعالن جاء بَّدونالد ترامب لكل من نتنياهو و دمحم بن زايد حيث أن

 ترامب من مشاكل داخلية تهدد فوزه ينتخابات األمريكية حيث يعانالترامب قبيل ا
 اتفاق السالم بمثابة  وكان اإلعالن عن. وعلى رأسها أزمة كورونا،بوالية رئاسية ثانية

تفاق ال عقب اإلعالن عن ااًإنجاز يحسب له حتى أنه قال مازحدفعة لسياسته الخارجية و
فى الديانات " ابراهيم" هللا يِا برمزية نبًتيمن" ابراهيم" باتفاق ي اإلتفاق الذى سمَّإن

ونالد ج اتفاق د"بـة كان من األولى أن يسمى اليهودياإلسالمية و المسيحية و: الثالث
 لألمن القومى صرح فى مؤتمر ي روبرت سي مستشار الرئيس األمريك بل إن،"ترامب
لجهوده فى إنجاز هذا " جائزة نوبل للسالم" يجب أن ينال ي الرئيس األمريكَّأن يصحف

  .تفاقالا
 

نه فى الواقع لم يكن مفاجأة  أَّ من هذا اإلتفاق إالي العالم العربيورغم صدمة الكثيرين ف
 منذ يت مرتمية فى أحضان العدو الصهيون دولة اإلماراَّ فإن.ي مراقب للشأن العربيأل

تها الحميمة بدولة  وكانت تمارس التطبيع ولكن فى السر دونما كشف عن عالق،سنوات
 ذلك يتم َّلكن ، اسرائيل تربطها عالقات حميمة مع الكثير من دول الخليجَّإنبل . اسرائيل

 الكثير من أعضاء جهاز المخابرات َّ فمن المعلوم أن.لنفى الخفاء وليس فى الع
 ،االسرائيلية يقومون بزيارات سرية لإلمارات والسعودية وغيرهما من الدول الخليجية

سلطنة عمان رئيس وزراء اسرائيل في  استقبل السلطان قابوس 2018 عام بل إنه فى
ستخبارات الئيس جهاز ار ،كوهيني ها يوسىبنيامين نتنياهو فى زيارة رسمية رتب ل

 بقيادة البيت األبيض لتدشين اً كما استضافت دولة البحرين اجتماع،)الموساد (ياإلسرائيل
بل لقد بدأت .  بصفقة القرناًعالميإالمعروفة خطة ترامب للسالم فى الشرق األوسط و

ا نشر يوسف عندما ً وتجلت أكثر وضوحيرهاصات التطبيع مع اإلمارات بشكل علنإ
صحيفة يديعوت في  مقالة ،الواليات المتحدة األمريكيةفي  سفير دولة اإلمارات ي،يبالعت

"  التطبيعوإماإما الضم " وجاء العنوان ،سرائيلإ ينتشار فالواسعة االحرونوت العبرية أ
 كسفير ي منصب رسمي كان في فالعتيب، عن وجهة النظر الرسمية اإلماراتيةاًمعبر
قالته ال تعبر عن وجهة نظره الشخصية بل عن موقف بالده  مَّ فإنبالتالي و،لبالده
  .يالرسم

 
 بدرجة أكبر حيث أقامت ي اإلماراتي كورونا لتعزز التطبيع اإلسرائيلوجاءت جائحة
 وهو ،سرائيل برحالت جوية مباشرةإإلى دولة  لنقل المواد الطبية ًيا جواًاإلمارات جسر

  .سرائيلإ عندما أعلنت عنه نفيه إلىما سارعت اإلمارات 
 

مان ودولة البحرين للتطبيع بات من غير المستبعد اآلن أن نرى هرولة من سلطنة ع
 على غرار دولة اإلمارات ضاربين بعرض الحائط اإلجماع العربى منذ عام يالرسم
 بل واتفاق 1979على عدم التطبيع مع اسرائيل واتفاق كامب دايفيد مع مصر عام 1950

 1994 عربة مع األردن عام ي واتفاق سالم واد1993نية عام  السلطة الفلسطيأوسلو مع
 وقد نصت كل هذه 2002ودية عام  تقدمت بها السعيومبادرة اتفاق السالم العربية الت

 يسرائيل من األراضإ بمعنى انسحاب "السالم مقابل األرض"تفاقيات على معادلة الا
  . ..ة الالجئينيقاف اإلستيطان وتسوية قضيإالمحتلة و

  
السالم مقابل  "يت دشن مرحلة المعادلة الجديدة وه اتفاق السالم الذى أبرمته اإلماراَّلكن

 ي حين أن المعنى الحقيقي ف، بنيامين نتنياهوي كما قال رئيس الوزراء اإلسرائيل"السالم
 و قد ،اقعستسالم لألمر الواله سالم الخنوع واَّ إن؛"السالم مقابل ال شئ"لما يقوله هو 
ن شارك فى محادثات السالم لفترة أ المفاوض الذى سبق له ،افيد ميللرأشاد هارون د

 هذا َّنإوقال تفاق ال بهذا ا، اآلني للسالم الدوليمؤسسة كارنيجفي  والذى يعمل ،طويلة
نه اتفاق رابح لثالثة أطراف بالمعادلة أ بمعنى ،"a win –win-win-lose"تفاق الا

أما . ترامب ونتنياهو وبن زايد: ملرابحة فه أما األطراف الثالثة ا.لرابعوخاسر للطرف ا
 بينما الدول ،ن موقف المتفرجآل فهم الفلسطينيون الذين يقفون االطرف الرابع الخاسر

كثر مع اسرائيل حيث يكافأ نتنياهو على تجاهله للفلسطينيين وتقويضه أالعربية تتقارب 
  . يةيورك تايمز األمريكة نيو جريدي وذلك حسب ما جاء ف،لهم
  

تفاق هو ترامب الن الرابح من هذا اإ واقع األمر يقول َّلكن
ما انفك يستغل ما حباه هللا  فهو ،بن زايد أما ،ونتنياهو فقط

 عرض يدينه ليشتر جلدته وي خيانة قوميته وبنيبه ف
 أسياده الذين ال يتوانى عن الدنيا الزائل ويكسب رضى

مواله وثروات أحافظ على عرشه ويستغل حذيتهم ليألعق 
بالده فى إحداث الفوضى والدمار والخراب فى الدول 

ع به لحفظ ماء حتى قرار وقف الضم الذى تذرو .المحيطة
  ياق أنكره رئيس الوزراء اإلسرائيلتفالوجهه مقابل هذا ا

 حيث ، وأحد كبار مستشاريه للشرق األوسط  زوج ابنة ترامبي، وجاريد كوشنر اليهود
  .تفاق عليه هو مجرد ارجاء مؤقت لقرار الضمال ما تم اَّإنقاال 

 
تحاسبهم شعوبهم  يوم ويكام الخونة الذين لن يلبث أن يأتلقد ابتليت األمة بثلة من الح

  فال، ومهما تمرغوا فى أوحال الخيانة والعار،فمهما طال الزمن أو قصر. ًرا عسياًحساب
 ينصر المظلوم حتى ولو بعد ْ أنَّهللا آل على نفسه إال لحظة الحساب ألن ي تأتْبد أن
  حين
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  ) بشيء من التيه الذي يذكر بالطاووس جوائز دمحم بن زايد ودمحم بن " المبدعون"تلقى

وس ترى هل سيمتلكون الشجاعة اليوم لركلها على رؤ. راشد من قبيل البوكر وأشباهها
 الرفاق الذين غضبوا َّ، أم أناًاألمريكي علن/ين الحلف الصهيوني تم تدشْاألشهاد بعد أن

 بريئة زأبوظبي ما زالوا يصرون أن الجوائ إلى قبل أشهر عندما شككنا في حجهم اجدً
وأنها موجهة من ابن زايد بغرض تنمية إبداعهم الذي يساهم في بناء األمة وتحرير 

 )فلسطين؟
 

اإلسرائيلي ومن ضمنها /األمريكي/ التحالف السعوديتقف دول
 للقضايا اً معادياًن الراهن موقف والبحرين في الزماالمارات

ولسوء الحظ فإنها قد . سها قضية فلسطينأ وعلى ر،العربية
 موقع التضامن إلىانتقلت من موقع الحليف السري للصهيونية 

المدهش " وريالث" الموقف البحريني إلىًالعلني معها وصوال 
فسها ضد عدوان  تدافع عن نْ من حق إسرائيل أنَّالذي يقرر أن

  .و ذاكأهذا الطرف العربي 
 

 هذه الدول قد انتقلت من َّ هذا يعني أنَّ، أناً أو مكتشفاً أكون مخترعْ أزعم دون أناًحسن
الدول وهذا يعني أن هذه .  موقع التحالف الرسمي المعلن معهإلىموقع التواطؤ مع العدو 

لقد :  ننبه على شيء مهمْعلى الرغم من ذلك يجب أن. عدو لفلسطين واألمة العربية كلها
 لالستعمار الكوني اًجعلها تابعة بنيوي في سياق ياًدت السعودية ومحميات النفط جميعول

 يخدم اًنظام الناصري والعروبة وأدت دورولذلك تآمرت ضد ال. منذ لحظة والدتها
  .ات المتحدة والصهيونية على امتداد عقود طويلة من الزمنبريطانيا والوالي

 –لكن بمجرد أن أقول ذلك، وأنشره، وأبشر به، فإنني بالطبع أصبح عرضة لالعتقال 
.  في حال وطأت قدماي أرض اإلمارات أو السعودية المقدسة-وربما ما هو أسوأ منه

لى الجوائز والمنح والهدايا بالطبع لن أحلم بوظيفة في تلك الدول، ناهيك عن الحصول ع
 تقوم بتبديده في وجوه الفساد، والملذات اًك الدول التي حبتها الطبيعة كنزالتي تقدمها تل

  .الحسية، وخدمة االستعمار العالمي
 

العربي مع هذه األنظمة القروسطية الفاسدة؟ أيكون " المثقف" يتعاطى ْكيف يمكن أن
  لتبس؟معها، أم ضدها، أم يمارس الحياد الم

  
إلى حيز االنغماس  المثقف هو الشخص الذي ينتقل من حيز الوظيفة الحيادية َّالمشكلة أن

.  في القضايا العامة من قبيل السياسة واالقتصاد والصحة والتعليم- بالتبشير على األقل -
 ...هذا ما نفعله نحن الذين كان من سوء طالعنا أننا اشتغلنا بالعلم والفلسفة أو الفن واألدب

  .لخإ
 

ترى هل يجرؤ ". وحشيته"األسد و" ديكتاتورية"يتوسع المثقف بكرم واضح في انتقاد 
المثقف ذاته على انتقاد مقامات دمحم بن سلمان ودمحم بن زايد ودمحم بن راشد وغيرهم من 

" العربي الجديد"؟ لكن أين سينشر النقد عندما تنغلق في وجهه أبواب "مدن الملح"أمراء 
اإلماراتية؟ " البوكر"الذين تلقوا جوائز " الرفاق"وماذا يفعل  .لخ إ... والخليجواالتحاد

 أصبحت مغموسة ببول بنيامين نتانياهو وبصاق دونالد ْهل سيعيدونها اليوم بعد أن
  ترامب؟

  
  القارئ العربي؟/ماذا عن المواطن
ما ال " المبدع"لـراء والروائيين من باب أنه يحق مع الشع" نتسامح "ْهل من واجبنا أن

داخل دائرة الهم العام " يشيع" المبدع يتحمل مسؤولية أشد، ألنه َّ؟ أم نقول إنهيحق لغير
  .اًتمام

 
 عن طريق اًخبز" عياله" يطعم ْ نتسامح مع مدرس مسكين يريد أنْربما نستطيع أن

طيع أن نتسامح مع عامل وربما نست. العمل في مدارس رأس الخيمة وخور فكان
" إسرائيل" داخل  يعملْأنعات الطوال على الحواجز من أجل ضي الساميفلسطيني 

  .ويعود ألسرته بقوت يومها
 

: والمثقف قد ارتبط مصيره بالبالط عبر التاريخ/المفكر/العالم/ المبدعَّمن المعروف أن
 اً ثورياًلمثقفين، ولكن عصرنا اكتشف مثقفالبالط هو من يملك الموارد الالزمة لمكافأة ا

  .ش من أجل قضايا الشعوب والمضطهدين، ويدفع الثمن الغالي لقاء ذلكيعي
 

ت لألسف، تلقت التكريم والتنعيم من نظام اإلمارا" المبدعين"هناك قائمة طويلة من 
 مع الصهيونية، وقد أتحفتنا وسائل اإلعالم بآخر إنجازات ذلك اًالمتحالف استراتيجي

صرة االقتصادية التي سنتها ائمة المحاالنظام في وضع السيد حسن نصر هللا في ق
  .ن، وتطبقها دول الخليج بدون ترددواشنط

 
اإلمارات عدو لألمة العربية كلها، :  تحليل متعمقإلىلسنا في زمن الغموض الذي يحتاج 
 اً يكون عدوْ من تكرمه تلك الدولة يمكن أنَّ نصدق أنْولشعب فلسطين، ويصعب علينا أن

مثل الذي واجهه " اًحازم "اً يستدعي موقفاً يشكل خطرْك عن أنلها أو للصهيونية ناهي
 يكون ْيمكن للمثقف أن. ناجي العلي أو غسان كنفاني أو ماجد أبوشرار، والقائمة تطول

 يصل ْأما أن.  حتفهإلى ال يذهب بالضرورة ْمن ناجي وغسان، ويمكن أن" اًباكاشت"أقل 
" التقية" الكثير من إلىا أعداءه فإنه يحتاج  يكونوْاألمر حد تلقي الهبات ممن يفترض أن
لكنه مع ذلك سوف ينكشف لخبراء المخابرات . لكي يخدع عبيد بئر النفط في الخليج

 نضللهم بسهولة ما ْمن هنا يصعب علينا أن. الصهيونية واألمريكية وأصدقائها في الخليج
م العرب لمعادية ألحالًلم نتبن فعال المواقف األساسية التي ترضيهم وتدعم سياستهم ا

 من نباهة البعض من معكسر األنجزة الذين يزعمون طوال اًنقول ذلك تحسب. وفلسطين
الوقت أنهم يخدعون قوى االستعمار العالمي، ويأخذون المال منها لتوظيفه في مصلحة 

  .الوطن وضد مصلحة االستعمار بالذات
 

قطر " مثقفي"لكن . أمل على األقل، أو ذلك ما ناًشفت اإلمارات على ما يبدو نهائيانك
 من اإلمارات والسعودية؛ على األقل اًوم أنها مهما يكن من أمر أقل شرسيصرون الي

الديمقراطية من جهة ودولة اإلسالم من جهة : كان لدى قطر مشاريع واضحة المعالم
هر ويتظا" يسوق الهبل على العبط "اً تستقطب مثقفْوفي هذا السياق استطاعت أن. أخرى

 مع كتاب خفيف الظل اًربما انسجام(اقع عربي ديمقراطي بالعمل في مشروع لبناء و
  ة يرشدها يوسفـــة إسالميـــاء دولــأو بن) بيان ديمقراطي عربي: لعزمي بشارة عنوانه

  . لها، وتقوم قطر بإدارتهااًالقرضاوي تتخذ من المشرق مقر 
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وقد رافق . ، القواعد العسكرية األمريكيةتم ذلك بالطبع على الرغم من، أو ربما برعاية
ذلك مقدار ليس بالقليل من الحب تجاه إسرائيل، والخطاب الثوري العالي النبرة ضد 

ما الذي يمتلكه رجل اإلمارات القوي دمحم بن زايد في مقابل أمراء قطر أصحاب  .سوريا
سية وصراحة تجاه  للبرلة يرافقه غزل أكثر حاً؟ يمتلك بالكاد مشروع"الثورية "الرؤى

وهو في هذا ال يختلف في كثير أو قليل عن سميه دمحم بن سلمان . الصهيونية والغرب
 ْالمبدع أن يغازل دمحم بن زايد دون أن/اليوم يصعب على المثقف. حاكم السعودية الفعلي

 في نادي الثروة اإلسرائيلي وأنه ال اً مخلصاًرف الغفير والخبير أنه أصبح عضويع
  .ه باألمة وأحالمها من قريب أو بعيدعالقة ل

 
بما أوتي من فصاحة وحجة  -إلى الدوحة فما زال يستطيع أما المثقف العربي الذاهب 

 أن يتحدث عن إسقاط الديكتاتورية في سوريا وبناء وطن الديمقراطية وحقوق -حاضرة
: شارة لعنوان بارز لعزمي باًلخ مرة أخرى مصداق إ...اإلنسان والعدالة والحريات

مخاض يذكر بدرب آالم الخالص الذي سار فيه ."  الحريةإلىسوريا درب اآلالم "
  .المخلص من أجل إنقاذ خرافه الضالة/الرب

 
. ج أبوظبي أو دبي في شيء قطر ال يختلفون عن حجيإلىلكن أدعياء الثقافة في حجيجهم 

ريضة والويسكي في  يحلمون بالفنادق الضخمة والمباني العالية والشوارع العاًهم أيض
  .فنادق برج العرب وبرج خليفة والكمبينسكي

 
 نحو المستقبل؟ أو نحو ناي تتطلع عياًي ابوظبي أو الدوحة إن كنت مثقفما الذي أفعله ف

  البناء؟ أو نحو أحالم األمة؟ أو نحو تحرير فلسطين؟
 

، المبني وفق الباذخ" الساحر" الرغبة في قضاء الوقت الجميل في عالم الخليج َّنظن أن
  .أحدث طراز، مع العودة بالغنائم، هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن أحلم به

 
 ْالشخصية في الذهاب حيث أشاء، وأن" حريتي" ال يحق لكم االعتراض على اًحسن

 أواصل الزعم بأنني أكتب وأبدع ْلكن ربما ليس من حقي أن. أعيش حياتي كما يحلو لي
فلسطين وتحريرها وبناء األمة وفك ارتباطها باالستعمار كالشمعة من أجل " أحترق"و 

  .العالمي
 

إلى خورفكان من أبوظبي " العمارات "َّلن أستطيع اإلدالء بتلك المزاعم ببساطة ألن
 محمية إلىً بإمارة دبي الليبرالية التي تعيش الدعارة وغسيل األموال وصوال اًمرور

شطة االستعمارية قرات األكبر هذه األيام لألنم الليبرالية واإلخوان، تشكل المأالدوحة 
   على رأسها أنشطة الموساد والصهيونيةوالمعادية للعرب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ان حسب بعض قواميس اللغة العربية، مصائب الدهر ونوائبهتعني مفردة حدث ،

بيع التط: قالة أمران وقعا في يوم واحد هماولكننا عنينا بها في في عنوان هذه الم
دي اووفاة الدكتورالمرحوم عصام العريان القي) العدو الصهيوني(اإلماراتي مع إسرائيل 

إلى في جماعة اإلخوان المسلمين بمصر في سجن العقرب، ورفض السيسي تسليم جثته 
هي من سيقوم بدفنه ) السيسية( السلطات الحكومية َّدعاء المشبوه في أنالذويه، مع ا

تريد   سلطة الجنرال السيسي الَّ أنإلى - كما يرى الكاتب -وه هنا وتشيركلمة المشب(!!). 
، الدور الحقيقي المشين لنظام السيسي في قتل اً أسرته، وبالتالي اآلخرون أيض تعرفْأن

 لم نقل مئات السجناء، وال سيما من اإلخوان المسلمين، وبمن فيهم الرئيس ْعشرات، إن
  . الشرعي المنتخب دمحم مرسي رحمه هللا

  
نعم إنهما حدثان كبيران ومؤسفان وقعا في يوم واحد هو الخميس الموافق 

الذي يتلقى أوامره ) اإلمارات العربية المتحدة(إن دويلة دمحم بن زايد . 13.08.2020
 يفعل أو اليفعل من رئيس الواليات المتحدة األمريكية ْما ينبغي عليه أن وتعليماته في

، (!!)تح باب التطبيع مع الكيان الصهيوني ها ترامب لف هي من وظف،)ترامب(الحالي 

، كيما يلج هؤالء لخليجيين منهمأمام بعض المترددين من الحكام العرب، وال سيما ا
من الشعب  دونما خجل أو وجل ال) باب التطبيع مع الكيان الصهيوني(الحكام هذا الباب 

 الواليات المتحدة إلىلورود الفلسطيني وال من شعوبهم وذلك في طريقهم المفروشة با
ونتنياهو وفي يد  األمريكية، حيث ينتظرهم في البيت األبيض كل من ترامب وكوشنير

 كمية من الدواء اً باقة من التقدم والتنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان، وأيضكل منهم
ف الذي توصل إليه علماؤهم ضد وباء الكورونا، ناهيك عن أكذوبة التوق) التطعيم(

  .عما عرف بعملية الضم)بناء على طلب ترامب(المؤقت 
 

ا في قبول يزال مترددً في أواخر القرن التاسع عشر، كان عدد من اليهود المتدينين ما
يبحث عنه اليهود الذين هم  وهو ما" أرض بال شعب" فلسطين هي َّإنمقولة هرتزل 

 لجنة من هؤالء أرسل هرتزل". شعب بال أرض"حسب عراب الصهيونية العالمية 
وعندما . اً ميدانيليروا بأم أعينهم حقيقة األمر) أرض الميعاد( فلسطين إلىالمترددين 

أرض " فلسطين َّ فلسطين، ورأت بأم أعينها كذب ادعاء هرتزل، بأنإلىوصلت اللجنة 
 ولكنها متزوجة االعروسة جميلة جدً ":أرسلت إليه من فلسطين البرقية التالية" بال شعب

  ".أرض بال شعب" فلسطين هي َّ تكذيب مقولته في أنإلى وذلك في إشارة ،"خرمن آ
 

 فلسطين هي أرض بال َّ السيد دمحم بن زايد، قد قبل أطروحة هرتزل في أنَّيبدو لنا هنا أن
 بنظر ترامب ودمحم بن زايد اًينطبق بنظرهرتزل والحق  مفهوم الشعب الَّشعب، ذلك أن

 على الشعب العربي الفلسطيني، وإنما ينطبق فقط على -دو  على مايب-وشلة المطبعين 
بعد  قبل وما اإلسرائيليين بل وربما على األوروبيين منهم، من مواطني ومهاجري ما

  .1948عام 
 

 اإلخوان المسلمين في َّالأظن أن أحدا يجهل، أن:  الحدث الثاني، نقولإلىوفي عودة 
 إلىغرب بشقيه األطلسيين وصولهم مصر وفي سورية خاصة، هم من خشي ويخشى ال

السلطة، ذلك أنهم يعرفون األسباب الحقيقية إلنشاء الغرب الكيان الصهيوني في منطقة 
والدينية  ،نظمة العربية بالصراعات البينيةودوره في إلهاء األ ،"الشرق األوسط"

طن قوقه وعن المواوالطائفية عن التنمية وعن الحداثة وعن الدفاع عن اإلنسان وح
قد وقفوا ويقفون مع الشعب العربي الفلسطيني، ) اإلخوان(ولذلك فهم . وحريته وكرامته

   .في دفاعه عن أرضه
  

لواتهم في رحابه، وعن المسجد األقصى الذي يؤدون ص
.  عامة المسلمين وليس فقط الفلسطينييناًوالذي يخص ديني

في  كل المؤيدين إلسرائيل في العالم اليوم، وال سيما َّإن
د عبد َّأوربا وأمريكا وروسيا، بصورة أساسية، هم من أي

الفتاح السيسي في إطاحته بالرئيس الشرعي المنتخب دمحم 
مرسي، وقدموا له المال والسالح، وهم من صمت 
ويصمت على زج اآلالف المؤلفة من اإلخوان المسلمين، 

  السجونوالذين من بينهم الدكتور عصام العريان، في 
حيث شهدت وتشهد هذا  منها، وحتى اليوم،" العقرب"، وال سيما سجن 2013منذ عام 

السجون استشهاد العشرات، بل المئات منهم، أمام أعين العالم بمشرقه ومغربه، ومن بين 
قراطية الدول التي تدعي لنفسها الديم) مأتكل أرى الال أسمع  شهود ال(هؤالء الشهود 

  (!!). والدفاع عن حقوق اإلنسان 
  

م عند هؤالء على الدفاع عن  الدفاع عن إسرائيل مقدَّ هنا، هو أناًيبدو واضح  ماإن
هم من أتى !) الديموقراطيون( هؤالء َّقراطية وحقوق اإلنسان، ودون أن ننسى أنالديم

صراع العقارب (، لتتصارع مع الدول السنية في المنطقة العربية لشيعيةبدولة الخميني ا
إدارة إسرائيل والغرب لهذا الصراع، وال سيما في سورية ، في ظل )في دارة النار

واليابس،  والعراق واليمن ولبنان، بما يبقي رحى هذا الصراع الطائفي تطحن األخضر
داعش !) اإلسالمية(بدولة أبي بكر البغدادي ) الرحى( تطعيمها ىوخاصة بعد أن جر

وران والطحن، بين السنة بحيث تستمر في الد) ّ لعن هللا من أتى بها ومن سوقهاأال(
   !! أن يشاء هللاإلىوالشيعة ودونما توقف 
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 ُهربت من الحرب في , أنا اآلن في الغربة في مدينة أزمير على شاطئ بحر إيجة

ًوأعيش بعيدا عن بيتي ومكتبتي حيث توجد ,  مدينة إدلب في الشمال الغربي من سورية
, ناآل" المدار"َّوال أتذكر رقم عدد مجلة , وقد مضت عقود على الحادثة. تلك الصورة

ُولكن أتذكر ما رسم على غالفها بحجمها الكبير قبل أن تصير بحجم أصغر في عهد  َّ
شعار اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية في الذكرى : ميخائيل غورباتشوف

 .الستين لتأسيسه
 

ُكنت في اجتماع حزبي أتصفح العدد الواصل حديثا  َّكنا نسجل اشتراكنا في مجلة  -ُ
ً ها أنا أفشي سرا حزبيا- طريق الحزب الشيوعيعن" المدار" ًَّ َّ  فظهرت على أحدى -ُ

َّالصفحات تلك الصورة الطولية الرسمية الفخمة ألعضاء المكتب السياسي يتوسطهم  َّ َّ
, َّليونيد بريجينيف األمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي ومن ثم يوري أندروبوف

أندري , ميخائيل سوسلوف,  متري أوستينوفدي, ألكسي كوسيجن, قسطنطين تشيرنينكو
إدوارد شيفرنادزة وباقي أعضاء المكتب السياسي من رؤساء الجمهوريات , غروميكو

ُّالسوفييتية وكان ميخائيل غورباتشوف أصغر أعضاء المكتب السياسي سنا يطل برأسه  ُ ُ
 . في الصف الخلفي كي يظهر في الصورة وفي اللحظة األخيرة

 
ًء ال تعني شيئا لجيل ثورة األنترنيت والهاتف هذه األسما

المحمول ومواقع التواصل االجتماعي ولكنها كانت مهمة وفاعلة 
في ساحة السياسة الدولية حتى بداية العقد العاشر من القرن 

ُقلت . ً رجال من القيادة السوفييتية26ْجمعت الصورة . العشرين
وكان , الشايللمسؤول الحزبي الذي يجلس قربي ونحن نشرب 

ًمدرسا جهم   ,حــارب ستاليني واضــًا في الخمسين من عمره بشــَّ
ً وكنت شابا صغيرا ما أزال في أوائل العشرينيات من العمر رقيق العود ً أنشر بعض , ُ

 وكانت 1969التي أسسها غسان كنفاني في عام " الهدف"ُالمساهمات الصغيرة في مجلة 
ًرفيق انظر جيدا في الصورة  أال ترى خلال : ير فلسطين ناطقة باسم الجبهة الشعبية لتحر ً

ًمرعبا؟  ُ 
   

ًفحص الصورة جيدا. وقد راعه السؤال, ًانتبه الرفيق المسؤول فورا َ َ , حدق بنظر ثاقب, َ
ٌخلل مرعب في الصورة: َّثم قال, أعاد النظر ثانية, تأمل وجوه القادة ُ رفيق أين هذا ! ٌ

ُالخلل الذي تزعمه؟ تمهلت فقد كان المسؤول الحزبي ,  في الجواب ريثما أزن كلماتيَّ
. و راح يحثني على االجابة بنظرات عينيه الزرقاوين, أزيد من حجمي مرتين وزيادة

رفيق كم هي النسبة المئوية لعدد النساء في الحزب الشيوعي السوفييتي في : ُقلت
. ُ الخلل المرعب في الصورةدعك من هذا السؤال الجانبي اآلن وقل لي أين: تقديرك؟ قال

ولكن أتوقع أن تكون النسبة , ال أعلم بالضبط: قال. الجواب في صلب السؤال: ُقلت
صورة قيادة الحزب الشيوعي : ُقلت. ًالمئوية مناصفة أو أكثر قليال لصالح الرجال

ِّكيف ذلك؟ وبما تفسر األمر؟ هل كل سكان , ًالسوفييتي خالية من عنصر النساء تماما
وال أعرف . ُأيعقل هذا في بلد يسير نحو الشيوعية؟ دُهش, تحاد السوفييتي من الرجالاال

 من الفكرة؟ أم من جرأة السؤال؟ . من ماذا
 

ُقلت معبرا بعقل شاب في بداية عمله الحزبي ُ إذا افترضنا أن , رفيق األمر بسيط للغاية: ُ
عداد  الحزب الشيوعي وقد بلغ ت, النسبة المئوية مناصفة أو تميل لصالح الرجال

َّوبذلك تكون حصة النساء عشرة ماليين , ًالسوفييتي في حدود العشرين مليون مواطنا
  . أو ما شابه ذلك, ًأو أقل قليال, امرأة

  
من الطبيعي أن تظهر في الصورة العديد -ُومهما كانت مجحفة-وفي االنتخابات الحزبية 

أليس كذلك؟ أين اختفت تلك . بلد االشتراكيمن نساء االتحاد السوفييتي في قيادة هذا ال
َّالنساء؟ ولماذا غيبت؟ أال ينتخبون النساء إلى المراكز القيادية في الدول االشتراكية؟ هذا  ِّ ُ

َّوإذا كانت النساء تشكل نصف أفراد الطبقة العاملة . ُهو الخلل المرعب في هذه الصورة
فمن االنصاف أن ترفع , ن أكثرإذا لم يك, السوفييتية ونصف المجتمع السوفييتي

ُاالنتخابات عددا البأس به من النساء إلى المناصب الرفيعة العليا في الدولة السوفييتية  ً
وال تنسى أننا نتحدث . ُكما يقال في وسائل اإلعالم السوفييتية" الشعب بأسره"لتقود دولة 

ن تكون هذه السنين قد والذي من المفترض أ. ًعن ستين عاما من بناء المجتمع االشتراكي
 كيف نفسر هذا األمر يا رفيق؟ . ِّأزالت كل الفوارق التي تميز  بين الجنسين

 
ُأنت كيف تفسر األمر؟ قلت مباشرة: َّثم قال, ًصمت طويال ُ كما , أبارتيد, تمييز عنصري: َ

ُهنا في المجتمع االشتراكي الذي يسير . هو الحال في جنوب أفريقيا بين البيض والسود
وهذا هو الخلل . َّنحو الشيوعية يميزون بين الرجل والمرأة في المناصب السياسية

وأظن هذا اإلرث الثقيل من التمييز بين الجنسين . ُالخطير والمرعب الذي لفت نظري
 . ُيسأل عنه الرفيق ستالين

 
 بألفاظ َّثم راح يبربر! تنتقد ستالين يا رفيق: قال. وحين سمع كلمة ستالين كأن أفعى لدغته

انصحك التزام : ًوأنهى االجتماع الحزبي بسرعة عجيبة قائال, وتعابير غير مفهومة
ُالصمت والسرية فيما دار في هذا االجتماع ولن أسجل حديثنا في محضر االجتماعات َّ .

 . وخرجت من عنده
 

َفيما بعد قابلت مسؤوال من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي واقترح تقييم الموقف  ً َّبجدية ُ
وأتوب توبة , أنتقد نفسي لنقدي الرفيق ستالين"  نقد ذاتي"ومسؤولية عالية و تقديم 

ُثم لعنت بيني وبين نفسي تلك الصورة التي كادت تتسبب في . وهذا ما كان. نصوحة َّ
                                                                                                                 .                                                                        طردي من الحزب الشيوعي

 
لو سألت هل تغيرت تلك الصورة باألبيض واألسود التي تحدثنا عنها أعاله فأصبحت 

َّوالشيوعية والتي َّملونة وفيها نساء تحكم في روسيا االتحادية التي تخلت عن االشتراكية 
  يقودها رجل المخابرات القوي فالديمير بوتين؟ 

  
الصورة باألبيض واألسود ما تزال، فأنت تجد اليوم أن السلطة في روسيا . كال، لم تتغير

. وفالديمير بوتين يظهر وحده في الصورة وحتى بال زوجة. االتحادية ذكورية بامتياز
ميخائيل غورباتشوف " البريسترويكا"احب حدث التغير في فترة قصيرة وصل فيها ص

إلى األمانة العامة للحزب الشيوعي السوفييتي، فكانت زوجته راسيا غورباتشوف ترافقه 
بعد انهيار االتحاد السوفييتي " عادت حليمة لعادتها القديمة"ولكن . في حله وترحاله

َّوكأن روسيا محصنة تماما ضد وصل المرأ. وظهور روسيا االتحادية ة إلى مركز القرار ً
 .السياسي

  
ولو دققنا النظر في الصور المعروضة في وطننا العربي عن دور المرأة في الهرم 

والتي كنا نحصل عليها من ذلك " مسودة صورة محمضة "السياسي لوجدت أنها تشبه 
ُّالمصور في سبعينات القرن العشرين، والذي كان يدخل رأسه في كيس أسود آللة 

معتمة ال تشبهك، مع " شمسية"واقفة على قوائم ثالث، فتحصل على صورة التصوير ال
ويمكن أن تتأكد من ذلك بالنظر إلى الصور الباقية من القمم . ذلك تأخذها، وامرك هللا

 التي عقدتها وتعقدها جامعة الدول العربية، فلن تجد امرأة -القديمة والحديثة-العربية
. واألبيض والملون فيما بعد على مدار عقود عديدةواحدة في صور تلك القمم باألسود 

هل ما زالت تاء التأنيث ساكنة في عالم السياسة في وطننا العربي؟ هل : والبد أن تسأل
ًمثال؟ كال، ليس األمر " عيب. "ًوجود المرأة في القمم العربية من المحرمات شرعا

ُوال تصدق " شوارب"كذلك، ولكن السلطة الحاكمة في الدول العربية تحتاج إلى 
   "خلي الشوارب ع جنب" المطرب اللبناني المشهور طوني حنا في أغنيته

 

 

 
 



  

  اليساري

 

  

25 – The Leftist Writer ::  Issue No. 47 :: September 1st 2020 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تقول األسطورة أن  نهرا في مملكة  من الممالك  حال فجأة وكان كل فرد من رعايا

 ،تم أسرارهالمملكة  يجن إذا شرب من النهر وهكذا جن كل من في المملكة إال الملك وكا
لكنه صادف مشكلة كيف يحكم شعبا مجنونا وهو عاقل؟ صمد أول األمر لكن في النهاية 

  .قرر أن يشرب هو وكاتم سره  من النهر ليحكم الرعية المجنونة
 

هل صار التطبيع هو نهر الجنون وهكذا على كل  الحكام العرب أن يطبعوا ليحكموا 
 رعاياهم؟

 :عنوانها متى يعلنون وفاة العرب؟ يقول فيهافي قصيدة قديمة لنزار قباني 
 

 أنا منذ خمسين عاما،
 .أراقب حال العرب

 ...وهم يرعدون، واليمطرون
 ...وهم يدخلون الحروب، واليخرجون

 وهم يعلكون جلود البالغة علكا
 ...وال يهضمون
***            

 أنا منذ خمسين عاما
 ٍأحاول رسم بالد

 تسمى مجازا بالد العرب
  بلون الشرايين حينارسمت

 .وحينا رسمت بلون الغضب
 :وحين انتهى الرسم، ساءلت نفسي

 ...ٍإذا أعلنوا ذات يوم وفاة العرب
 ٍففي أي مقبرة يدفنون؟

 ومن سوف يبكي عليهم؟
 ...ٌوليس لديهم بنات
 ...وليس لديهم بنون

 ٌوليس هنالك حزن،
  !!وليس هنالك من يحزنون

 
ه الشاعر نزار هذه القصيدة  كان أفضل من هذا الزمن األكيد أن الزمن الذي كتب في

  فلن ينتصف القرن قبل ،فاأليام تترى هوانا وذال وضعة واليوم الذي يمر أفضل من تاليه
 ، أو العنقاء العبراني،أن نرى تهويدا لشبه الجزيرة العربية ثم يستدير المارد العبراني

ف يدفع الجميع المكوس والتعويضات الذي بعث من رماده  إلى  سائر بالد العرب وسو
  .  سيدفعون التعويضات بكل أريحية،عن كل ذرة رمل ملكها عبراني يوما ما ثم تركها

  
  ؟ سوف يحدثما هل هذا 

  
بالتأكيد سيحدث فإذ رأيت حجرا يسقط بتأثير الثقالة فال تشك بارتطامه باألرض وإنما 

  . السقوط أما االرتطام فال مرد لهتعلم قوانين الفيزياء لتحسب عجلة الجاذبية وسرعة

تحدثت عن الجوائز النفطية وكان الهدف " هموم تربوية وأكاديمية عربية" في مقالتي
تبيان كيف تم تمييع الثقافة وتحويلها إلى سلعة تجارية مثل إيف سان لوران والكوست 

  بية العريقة لقد تم منذ التسعينات االلتفاف على العواصم الثقافية العر.وبيار كاردان
  

 كالقاهرة وبيروت ودمشق وبغداد وصنعاء والرباط تلك التي شهدت أمجاد الشعر والنثر 
لقد تم االلتفاف . لعواصم العريقة منذ العصر القديم وهي ا،والفكر والشموخ والصمود

كما يسميها الروائي الراحل " مدن الملح"عليها وتحولت عواصم الثقافة إلى مدن الخليج  
  والغرض ،رحمن منيف حيث الثقافة مثل األفالم األمريكية والعطور الفرنسيةعبد ال

فصل الذاكرة العربية عن محيطها الطبيعي العواصم العربية العريقة أي العواصم من 
  .القواصم

 
 حادثا وهل كان انفجار مرفأ بيروت حادثا مدبرا يتزامن مع حادثة التطبيع هذه أم

 ،الشرق األوسط واإلجهاز على آخر خلية مقاومة في ؟عرضيا يجري االستثمار فيه
إلنسانية بالقلم  لبنان الذي علم ا،لبنان الصغير بجغرافيته الكبير بثقافته ومواقفه وتاريخه

  ؟وهداها أبجديتها
 

ها أنوار ّء وفي تالفيف مخوبيروت الصمود التي تختزن في أحشاء طرقاتها قصة اإلبا
  .ات وفي قمم جبالها الشموخ؟ وفي جذوع أرزها الثبالمعرفة

 
عن الشقيقات الالئي غدرن في قصيدة قديمة للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان تتحدث 

نفس النغمة تسمعها في آهات الشعراء المقاومين من إبراهيم طوقان إلى عبد  ،بفلسطين
الرحيم محمود إلى فدوى طوقان وأبي سلمى و دمحم القيسي إلى سميح القاسم ومحمود 

  .رويش إلى عز الدين المناصرة وغيرهمد
 

 هل سنشهد ؟لكن ماذا يفعل المطبعون إزاء النصوص القرآنية التي تتوعد بني إسرائيل
  قرآنا عربيا آخر مبتور اآليات على شاكلة كتب النحو اإلنجليزي المختصرة؟

 
 إال  ولن يتأتى،إن السالم العادل هو السالم الذي تفيض به القلوب وتتمثله األرواح

 فمصيره الفشل ، سالم الخروف والذئب، أما السالم المفروض،بإعطاء كل ذي حق حقه
  .ولو بعد زمن طويل كأنه األبد

 
 فمازال ،لهذا  في ذرات حائط األقصى وفي سمائه وفي دروب القدس ماليين الالءات

وقت مباالته جحيم اآللة اإلعالمية التي س حنظلة مقاوما ورافضا وسيهزم بعناده وال
 وسكوت العرب المولعين ،للتطبيع على جثث الضحايا األبرياء وزيتونهم وأرضهم

   بالكراسي والمناصب ولو رهنوا شعوبهم
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  السالم وفتح آفاق جديدة لالقتصاد، واالستثمار، وتبادل الخبرات والمنافع مطلوب

 وال اعتقد هنالك من ضرب نموذج للسالم الحقيقي، في الحاضر، كما البشرية قاطبة،
ٍلقد شهدنا شباب وشابات بصدور عارية، وأياد . حققته ثورة ديسمبر العظيمة في السودان

مؤكدة للسلم، ترجع الغاز، مسيل الدموع، الى مصدره، متجاوزون، وبطاقات جبارة كل 
تي حصدت أرواحهم، والدوشكات و البنادق االستفزازات الدموية، والحشود الحربية ال

التي قنصت رؤوسهم، حين أحاط بهم، من كل اقطارهم، غدر العساكر المأجورين، ولم 
ينفك هتافهم سلمية، ونجواهم حرية، وأحالمهم مدنية، فقادوا، قادوا أروع مالحم البطولة 

ًعلي التحقيق، فهم أهل للسالم استحقاقا وليس منة ً. 
 

ًعام الثورة االول، حتي شهدنا مجددا الغاز المسيل للدموع وهراوات لم يكد ينصرم 
 !البوليس تصد تظاهرات المطالبين السلميين في ظل حكومة ثورتهم

 
ًلذلك، أما كان االجدر، الساعة، بدال من أن تشتعل، وتنشغل الساحة السياسية واالعالم 

لعسكري مواطنيها ما الذي جري ان تعلم الحكومة بشقيها المدني وا! بالسالم مع اسرائيل
 !ومن يكيد لمن؟) جرد الحساب( في مسيرة 

 
تابعنا، من قبل، وعود والي الخرطوم السيد أيمن خالد نمر، بحماية المسيرة وأعانة 
المطالب، والمطالبين، ثم ما لبثنا فشهدنا المناشدات الطالق سراح المعتقلين، ورصد 

والي نمر الخراج من بالمعتقالت بنفسه ووعود لالصابات بين المتظاهرين، ثم سعي ال
ًبالتحقيق في االمر، وواضح أن هنالك افعاال خفية لكي تتسع الشقة بين الثوار، والوالة، 

 !والوزراء، فكيف للشعب أن يواصل الثقة والدعم في حكومة تتستر علي كيد الكائدين؟
 

الم الخارجي والعالقة مع إن سبل السالم تحتاج للشفافية والمصداقية، ومد جسور الس
فحين ذهب رئيس ! اسرائيل هي من نفس ثوب أسئلة ماذا تخفي الحكومة عن الشعب

ًمجلس السياده عبدالفتاح البرهان للقاء نتنياهو والتطبيع مع اسرائيل ذهب سرا، فتفاجأ 
ات المدنية المكون المدني، وتواري مجلس الوزراء من دعم الخطوة بل وأدانتها المكون

والسياسية، وسبب كل ذلك هو مفهوم االحزاب التقليدية للعالقة مع اليهود واسرائيل 
من اجل تحرير األرض المحتلة في فلسطين، ) الجهاد( بمرجعية فهم دينية، تستند علي 

 .ولألحزاب االخري ذات األنتماء العروبي أجندتها الخاصة
 

عمر قمر . ة المكلف، دوبنفس الطريقة أتى بيان وزير الخارجي
حيدر بدوي . ًالدين، معلقا علي تصريحات السفير بالخارجية د

ًاوجدت وضعا متلبسا يحتاج لتوضيح(صادق في التطبيع أنها  ً( ،
  !!ًوبالطبع لم نشهد توضيحا وأكتفى بالنفي

 
يجب أن (حيدر بدوي قوله .  بالخارجية، دورد في تصريحات السفير من بعض ما
سالم السودان مع اسرائيل سوف سيدعم (وان ) ..رائيل معاملة الند للندنتعامل مع اس

ًان التطبيع ليس شرطا من شروط رفع السودان من قائمة (وأردف ) .. العالقة الفلسطينية
 )...االرهاب

ًوإن كان السؤال هل يرغب السودان في غير رفع العقوبات عاجال، قبل آجل، وكيف 
 ً؟ مع اسرائيل سبيال اوضاع للنديةيتسني في هكذا

 
يضاف الى ذلك، أن قحت التملك رؤية شاملة وواضحة تجاة أحقاق السالم الخارجي، 
ًوقبال لم يتيسر لها، وال للشعب، فهم ما ظل يردده رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح 

لتحقيق المصالح العليا للشعب (، )حدس ما حدس(البرهان بعد لقائه نتنياهو أنه قد 
 ..) .السوداني

 
اآلن دعنا نرى . ذلك من كان من أمر دولتنا السنية، ذات األعراق، والديانات المتباينة

دولة تكاد تكون ذات نسيج واحد، ودين واحد، فها هي دولة االمارات العربية المتحدة 
تطبيع العالقات (تتفاخر بابرز بنود تطبيعها مع دولة أسرائيل ) دولة الشريعة االسالمية(

إطالق رحالت جوية مباشرة بين أبو . تبادل السفارات والسفراء. اسية بشكل كاملالدبلوم
توقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق . االستثمار المباشر لإلمارات في إسرائيل. ظبي وتل أبيب

االستثمار في قطاعات الطاقة . بقطاعات السياحة واألمن واالتصاالت والتكنولوجيا
 .) ..ثقافة والبيئةوالمياه والرعاية الصحية وال

 
فرغما ). لحم رأس( إن الفخ الذي وقعت في حبائل مصائده الحكومة االنتقالية أن قحت 

عن االنجازات العديدة للحاضنة السياسية، اال أنها اصطدمت بحقيقة مرجعياتها الفكرية، 
واأليديولوجية، في عدة منعرجات اساسية، عرقلت تعبيد الطريق لكي تعبر الفترة 

 .تقالية الى الوطن الديموقراطياالن
 

 وتعسر ّاليومي، والذي يتأثر سلبا بتعثرتتجلى مظاهر هذه العرقلة، في معاش الناس 
ظل الشعب، وبأمل كبير في غد مشرق، يترقب نتائج هذه . مسارات السالم في جوبا

المباحثات ألكثر من عام، وولكن ال تزال هي ترواح مكانها، ترتطم تارة بصخرة 
كل ذلك يحدث وشيوخ، ونساء، . نت، والتشاكس، والمحاصصة، وتراة بغير ذلكالتع

واطفال النازحين والمعسكرات يتقلبون على الجوى ينتظرون، فما نالوا سوي ضجة 
مختلف حول تفاصيلها وماهيتها بين الحركات المسلحة، العسكر والحاضنة ) علمانية(

شريعة االسالمية، التي ال تساوي بين تستند على تحكيم ال) دينية(السياسية، وأخرى 
المواطنين في الواجبات، والحقوق، والتعترف بحقوق األقليات الدينية وال بمساواة بين 

 ...وكالعادة تم نقل ارض المعركة للفهم السلفي مغذي الجهل االساسي ! النساء والرجال
 

يعلم أن أحمال ما في ذلك، و) الناقة له وال جمل(يحدث كل هذا ورجل الشارع العادي 
ورثته حكومة السيد حمدوك لثقال، لكنه ينتظر حلها في التطهير السياسي، وأن تحول 

االخوان المسلمين، والفاسدين للمحاسبة والقصاص، والجدية في تفكيك التمكين ) ملفات(
واسترداد االموال المنهوبة، والمجلس التشريعي حتي يقوم الوزراء والوالة بمهامهم كما 

   غيينب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ارات، ما هو إال مقدمة علن عنه قبل أيام، فيما يخص اتفاقية إسرائيل واإلمُ ما أَّإن

وعليه تصبح اإلمارات ثالث دولة . شمل تبلغ تطبيع العالقات ما بين الطرفينأالتفاقية 
الغرار ذاته في تطبع عالقاتها مع إسرائيل بعد مصر واألردن، اللذان عقدا اتفاقية على 

  ". الصراع العربي اإلسرائيلي"، وتخرج عبرها من صراع عرف باسم 1994 و1979
  

كانت لهذه االتفاقية خلفية، ولكن لماذا يعلن عنها اآلن؟ ماهي أهداف كل من طرفيها بهذه 
ًاالتفاقية؟ هل إن االتفاقية ترسي فعال السالم في الشرق األوسط، كما يتحدث عن ذلك 

  ه االتفاقية؟أطراف هذ

 
 

  
 

 

 

 
 



  

  اليساري
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 عالم اليوم هو عالم الحروب والصراعات السياسية، عالم كورونا َّمن الواضح أن
نعدام األمان وعالم واألزمة االقتصادية واالجتماعية، عالم غياب أفق واضح وا

... مني والتجاريجل إعادة تقسيم العالم وتحديد مناطق النفوذ والنظام األأالصراعات من 
بد للدول واألحزاب والحركات السياسية من إعادة الحسابات حول  ال اوفي وضع مثل هذ

القضايا السياسية واالقتصادية، حول كورونا، مناطق النفوذ، الوضعية التجارية، النظام 
 كل َّأنلحه في حلقة اصطفافية، وباألخص  لمصااًوكل طرف يضع نفسه طبق... األمني

...  يتحرك ويتجه نحو اتفاقيات جديدة، يصون مصالحه االقتصاديةْطرف، ومن أجل أن
  . اتفاقية اإلمارات وإسرائيل ال تخرج بصورة عامة عن هذا االطار وهذا الواقعَّإن
 

 إرساء إلى لجوئها إلى أمريكا التي هي الطرف الراعي لهذه االتفاقية، باإلضافة َّإن
من هذه االتفاقية توازنات في الشرق األوسط بوجه منافسيها، وتنشد اإلدارة األمريكية 

بأن يوظفها ترامب لشخصه أمام الرأي العام في أمريكا بوصفه من أرسى السالم في 
. جري بعد أشهرست التي مقبلة هذا األمر في االنتخابات الالشرق األوسط، واالستفادة من

الذي طرحه قبل أشهر لحل " صفقة القرن" مشروع َّمن جهة أخرى يعرف ترامب أن
اإلسرائيلي لم يحقق أي تقدم، ولم يصبح أساس لحل  –لصراع الفلسطيني أحادي الجانب ل

القضية الفلسطينية عن طريق تنامي اجتماعات ولقاءات منظمة التحرير الفلسطينية 
 وخلق ، بل تعلقت جميع الصالت االمنية والدبلوماسية بين الطرفين،وحكومة إسرائيل

  . صها وترامب بشخ تجاه أمريكاً كبيراً وكرهاًبغض
  

وفتح األبواب " صفقة القرن" هذه االتفاقية هي تكتيك بالنسبة لترامب إلحياء مشروع َّإن
 المفاوضات مع إسرائيل التي توقفت نتيجة سياسات الحاق إلىأمام الفلسطينيين وجرهم 

 هذه االتفاقية َّباألخص أن. الحكومة اإلسرائيلية ألراضي من الضفة الغربية إلسرائيل
 ترفع يدها عن ْ اإلمارات ال تطبع العالقات مع إسرائيل إال بشرط أنَّافطة أنتعقد تحت ي

إن ما تتعقبه إسرائيل من . سياسة المستوطنات وإلحاق األراضي الفلسطينية إلسرائيل
 األسواق الداخلية إلسرائيل، إلىهذه االتفاقية هو جلب رساميل اإلمارات ومنطقة الخليج 

لة بناء وتطوير أة اقتصادية ونقص في الرساميل ومس أزمهذا في وقت تواجه إسرائيل
 أحاديث نتنياهو، َّإن.  أولوياتهاإحدى هذه هي َّإن. المستوطنات اليهودية للقادمين الجدد

غلبها تطوير العالقات االقتصادية أ بمناسبة هذه االتفاقية شملت في رئيس الوزراء
لقطاعات المختلفة، النقل الجوي، وتبادل والتجارية وفتح مكاتب الشركات اإلماراتية في ا

 ما تنشد عبر هذه االتفاقية في الوضع الراهن، ْوبكلمة، إن. التكنلوجيا وتوظيف الرساميل
مع إسرائيل وحشد قوى أكبر ضد إيران وباقي خصومها " السالم العربي"توسيع جبهة 

فتح أسواق  تنشد ىتها فيما يخص فلسطين، وبدرجة أدنوإضفاء حقانية على سياسا
وبالنسبة لهذا بإمكان . إسرائيل أمام رأسمال الخليج وخلق أرضية إلحياء القتصاد

ا لجلب رساميل وشركات البلدان الخليجية ًا وتكون مركزًا خاصً تلعب دورْاإلمارات أن
  .األخرى

 
بيع عالقاتها مع  ما هو بارز في هذه االتفاقية هي رغبة اإلمارات األكثر على تطَّبيد أن

 هذا مرتبط بصورة مباشرة بمكانة اإلمارات في األوضاع السياسية َّأندولة إسرائيل و
منية في الدوامة التي ألجل صيانة مكانتها اأا من الراهنة في العالم والمنطقة، وتحديدً

تواجه منطقة الشرق األوسط مضت اإلمارات صوب جبهة السعودية ومصر وكتلتهم 
لموالتها إليران وتركيا ودور اإلخوان المسلمين في ا المضادة لقطر، لكي تضع حدً

ة الحصار بعدها سحب السعودية ومصر من سياس إخفاق هذه الكتلة وَّالمنطقة، بيد أن
وفي وضع . االقتصادي ضد قطر وإعادتهما للعالقات الدبلوماسية أبقت اإلمارات وحيدة

ا هو بديل لدى اإلمارات مثل هذا، يكون االتفاق مع إسرائيل وترسيخ صالتها مع أمريك
 سياسي وعسكري لفترة يلى األقل لتتمكن من وضع جدار أمنا، أو عًا أمنيًلتؤمن دعم

هذا . أطول أمام هجمات إيران، والتي لها جذور أقدم حول جزر طنب الكبرى والصغرى
ا قوتين سياسيتين وعسكريتين مفي وقت يتسع فيه تدخل إيران وتركيا في المنطقة بوصفه

الله على أجواء ظ اإليراني الذي يلقي ب–األمريكي  الصراع إلىباإلضافة . تينكبير
منية لدولة اإلمارات دون ألل هذا يلقي مخاطر على المكانة ا مثاً وضعَّإن. منطقة الخليج

 اتفاق اإلمارات مع إسرائيل يجلب بصورة مباشرة القدرة الدفاعية العسكرية َّإن. شك
  .كا على السواء للمنطقة لصالح اإلمارات نفسهاواألمنية إلسرائيل وأمري

 
 هذه االتفاقية َّليس ثمة اتفاقية أو مفاوضات دون تبرير أو مبرر ولهذا يتم الحديث عن أن

جل إحالل السالم في المنطقة ولجم إسرائيل من اإللحاق القسري لألراضي أهي من 
خة وكالم عديم المعنى رالفلسطينية بإسرائيل، وهذه االدعاءات ما هي إال كذبة صا

 ثلث جماهير فلسطين هم الجئون ومهجرون َّ العالم شاهد على أنَّباألخص وأن. والقيمة
  .وال يقر لهم بحق المواطنة في البلدان العربية نفسها

 
 مرهون باإلطاحة بدولة ق األوسط، في الحقيقية السالمما يخص السالم في الشر في

أما  .نية غير دينية وغير قومية في إسرائيل نفسهاإسرائيل الراهنة ومجيء حكومة مد
 اإلمارات قد ارتكبت الخيانة فإنهم َّإنقدون بأنه وعبر هذه االتفاقية فأولئك الذين يعت

 حل قضية فلسطين هو بيد الرأسماليين والدول الرجعية َّما كما لو أنً واهًيشيعون أمال

 الدول العربية من َّقود من الزمن إنالعربية والخليجية، في الوقت الذي اثبت تاريخ ع
قضية فلسطين بالنسبة لهم ال تتعدى ورقة سياسية  بعثيي العراق، إن َّإلىناصريي مصر 

بية من أجل نيل امتيازات ال وللمفاوضات واالتفاق مع أمريكا أو إسرائيل أو الدول األور
  .أكثر

 
سطين والطبقة العاملة  ممكن على يد جماهير فل حل قضية فلسطين أمرَّنحن نرى أن

 مطلب َّإنا ًوعملي.  العالميوالتحرريين في إسرائيل وفلسطين أنفسهم وبدعم تحرري
الحقوق لإلسرائيليين في االستقالل لمجمل فلسطين وتأسيس دولتين متساويتين 

 هو السبيل الذي بوسعه حل قضية فلسطين وإرساء السالم في الشرق ...والفلسطينيين
ولة إسرائيل بوصفها دولة فاشية ومجرمة هي سبب انعدام األمن والحروب  دَّإن. األوسط

  لجوية واالحتالل في الشرق األوسطوالحمالت ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ِبوابة العشق الدمشقية أغلقت على حزنها فلم يعد لديها متسع ألحزان جديدة، حتى ...ُ

لم تعد تتقن قبالت العشق ...ام والمرح لم تعد تعرف االبتس...تحولت لدماء" الفيجة"مياه 
رغم أنه يرسم ...الخوف يجول في طرقاتها "...الغوطة"في الحدائق وتحت أشجار 

ُفرح مفتعل"صورة  تمتليء الحواري بالزنازين المحروسة، وتضيق حماماتها على "...ٍ
َاستبدلت لغتها الدارجة بلغة مبطنة يكبر فيها حجم الج...ضحايا القهر والعسف نون و ُ

لكثرة األقفال المركبة فوق ...ينتشر في أزقتها مجانين يتلفظون بمفردات تختزل الحاضر
ومذابح الزنازين ...المكلفة بمذابح الشوارع ...الشفاه، والزدياد أعداد الشرطة السرية

  ".بوحدانية السلطان"ٍالممتلئة بجثث كفرت 
 

لى األلم والفقد، واعتقد أنه أدمن ٌمن هنا مر قلب دمشقي الهوى والمنبت، طوى راحتيه ع
ُيخترقه بين فينة وفينة صوت يرن في الفضاء " األمل"الحزن وتآخى معه بانتظار 

ٌقلب يحتفظ بذاكرة آرام ...ًويصعد متفرسا كل المحيط، يلفظ الخوف ويهزأ من الغزاة
ي ٌقلب يتقن لغة عيسى ثم يجمح نحو خنجر عمر فيتمنطق به ف...وحكمة حنا المعمدان

الالجئين في ...جوالته الليلية وسعيه اليومي على معسكرات الرافضين المقهورين 
  ,"مي سكاف"إنه قلب ...مخيمات التغريبة السورية

 
ِمي التي كسرت مع الجموع جدار الصمت وحطمت جدار الخوف بمعول إصرارها 

 .وايمانها بإنسان وطنها
الموت وصناعه، نهر الحرية ونهر ُمي ذاك النهر الجارف، الذي اليغرق إال شياطين 

 .حب دمشق وأصدقاء مي دمشقيو الحب وشركاء التاريخ والذاكرة...الحب 
مي ...مي التي قرأت أوجاعنا، عاشتها وترجمتها لغضب يفيض على الطغيان ويعريه 

ُالمتدفقة أنوثة ومحبة، العارية من غواية الدجل والتبجيل والتجمل، قرأت شعورها بدقة  َ َ
 .ا بلهفة المحب اآلملوقرأتن

حلم أمة توأد تحت عربات ...مي المرأة الجميلة، التي استقت من جرح الوطن وجراحها
 .بالكلمة الصادقة والموقف الرجولي...ًالسلطان القاتل، حملته سيفا يقارع الظلم والعسف 

مي تلك الرياح العاتية، التي استيقظت مع الشرارة األولى لثورة الحق والحرية في 
نسجت من ....واستدرجت البرق ليشق درب األمل...سوريا، استنهضت اإلنسان فينا 

ًالغيم حلما تتدثر فيه شتاء، وفي الصيف رمزا للصعود فوق جبال الحرية، التي آمنت فيها  ً
 .مي

تتركنا ...لتحقيق الحلم...مي بركان المحبة لدمشق وشهيق الحرية الذي ركب أمواج السلم 
إن لم ندخل مع ...تدوسنا أمراضنا وستدوسنا األيام القادمة ...الطريقاليوم على خاصرة 

  .روح مي أبواب دمشق السبعة
 

لن " جود"  جيل من أن... لكني متيقنة...فإن خذلك جيلنا ...سامحينا أيتها اإلنسانة الكبيرة
   يخذلك ولن يخذلنا
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 ما مضى، كان اعتناق األفكار الماركسية أو  في
، يعني ببساطة االقتناع اً أو تحزباًإلى اليسار فكراالنتماء 

 نظرية االشتراكية العلمية هي المنظور َّوالتصديق أن
الصائب الوحيد لتحليل حركة المجتمع، ودراسة التاريخ 
 اإلنساني، وفهم قوانين الصراع الطبقي لتغيير العالم نحو

 انتهاء االمبريالية وإقامة مجتمع العدالة َّوأن. األفضل
كانت الماركسية تعني رفض . االجتماعي قضية حتمية

  .منطق اقتصاد السوق الحر
  

 وتعني النضال ضد االمبريالية والرجعية والصهيونية، 
ومواجهة الطغاة والديكتاتوريات وكافة أشكال االستبداد 

راء والمهمشين والدفاع تعني الوقوف مع الفق. والتعسف
تبني . واإليمان بالجدلية المادية ومنهجها. عن مصالحهم

األفكار التنويرية الحداثية ورفض التخلف الفكري 
. والطائفي والقبلي، أي التقدمية في مواجهة الرجعية

وبهذا أصبح . والدعوة الستعمال العقل ومحاربة الخرافة
 ْ والتقدمي ال بد أن،اًمن يلتزم بالفكر التنويري تقدميكل 

صفوف الكادحين، إلى  ِم حتى لو لم ينتاًيكون يساري
 أو ًيا كانر عن الحزب الذي ينتمي له، شيوعبصرف النظ

 َّوبهذا المعيار األيديولوجي فإن. اًا أو عماليًاشتراكي
صاحب األفكار الرجعية والمتخلفة الذي يقف في وجه 

، حتى لو اً يمينيويدافع عن االستبداد يكونالحداثة، ومن 
  .طبقة العمال والفالحين والكادحينإلى انتمى 

 
لذلك يبدو . هكذا كان حال اليسار قبل عقود من الزمن

سؤالي في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، 
 اً ومشروعاًاليسار ومن هم اليساريين، منطقيعن ماهية 

تي تجري في سياق فهم وتحليل التناقضات والصراعات ال
في المنطقة العربية، والتحوالت التي تسعى بعض القوى 

 إحداثها، وما رافقها من إلىالوطنية واإلقليمية والدولية 
أبرز هذه المستجدات التي أفرزتها . اشتباهات والتباسات

األحداث الجارية في العالم العربي منذ سنوات خلت، هو 
 مع القوى التحالفات الجديدة بين بعض القوى اليسارية

اليمينية، اجتماع وتالقي مصالح اليسار واليمين، سقوط 
الصراع الفكري التناحري، وسقوط كافة قيم النظرية 
الماركسية التقليدية في قعر االنحراف والتشويه، عبر 
مواقف وآراء وتحالفات ألحزاب وتيارات يسارية مع 
اليمين الرجعي، وتالقي مصالح اليسار التقليدي مع 

هذا األمر يضعنا أمام . ة وأنظمة االستبداد العربيالطغا
  .إشكاليات فكرية ونظرية غير مسبوقة في الحقيقة

 
  
 

ران عن االنتماءات األيديولوجية ِّمصطلحان نظريان يعب
 جلوس ممثلي إلىأصلهما يعود . والفكرية والسياسية

الشعب في المجلس الوطني الفرنسي بصورة تدريجية 
مجلس أثناء مناقشة مستقبل البالد العام على يسار رئيس ال

السادس " لويس" بما فيها تحديد وضع الملك 1789
فيما . الحيات الملكعشر، وكانوا يرغبون في تقليص ص

قطاع والنبالء ورجال الكنيسة الذين إلجلس ممثلي ا
. يؤيدون بقاء الملك بكامل صالحياته على يمين الرئيس

تقدميون، والجالسون لذلك سمي الجالسون على اليسار 
 وتبلورت اًمحافظون، ومن هنا انبثقت تدريجعلى اليمين 

 أكبر من اً من يريد ويطالب بمنح قدرّ كلَّفكرة أن
وكل من يعارض . الحريات للمجتمع هو يساري وتقدمي

التغيير ويريد الحفاظ على تقاليد المجتمع السائدة هو 
  .يميني محافظ

 
وجية مين اختالفات أيديوليعكس التميز بين اليسار والي
 ذات طابع يساري مثل عميقة، هناك مفردات وافكار

حقوق العمال والتقدم واإلصالح وإلغاء الفوارق الطبقية 
  . والتغيير االجتماعي والسياسي والنضال األممي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د والقومية وهناك أفكار ارتبطت باليمين مثل التقالي
واالقتصاد الحر ورفض تغيير النظام السياسي 

ويطلق مصطلحا اليسار واليمين على . واالجتماعي
ما بينها بمواقف  تجمعات أو أحزاب أو أفراد ترتبط في

ورؤى وأفكار وأيديولوجيات متشابهة، وما بينهما تقع 
  .القوى الوسطية التي تؤمن باإلصالحات التدريجية للنظام

 
ذان المصطلحان من أشهر المفردات في عالم أصبح ه

الفكر والسياسة واالقتصاد، ويكفي ذكر أحدهما لتوصيف 
واختصار االفكار والمعتقدات والتوجهات لألفراد 

ارتبط اليمين بحرية . والجماعات واألحزاب والدول
اقتصاد السوق وحرية الملكية والنشاط التجاري الذي يتيح 

ين ظهرت األفكار الماركسية ح. النمو السريع للثروات

 َّواالشتراكية التصق اسم اليسار بها، على اعتبار أن
 إلغاء تدريجي للملكية الخاصة إلىالماركسية تدعو 
 إعادة توزيع الثروة الوطنية لتحقيق إلىلوسائل اإلنتاج، و

ثم ظهرت مصطلحات جديدة . مبدأ العدالة االجتماعية
ي نتيجة التشدد ترتبط بالطيف األيديولوجي والفكر

والتعصب األيديولوجي والفكري وبسبب اختالط وامتزاج 
األفكار فتشكل أقصى اليسار، اليسار الراديكالي الثوري، 
اليسار التقدمي، يسار الوسط، واليمين ويمين الوسط 
وأقصى اليمين المتشدد، وعلى قمة هرم التصنيف 

ية اليساري يوجد الشيوعية، وفي قمة اليمين يوجد الفاش
  .والنازية

 
 الحفاظ على قيم المجتمع إلىفإن كنت من ممن يدعو 

التقليدية، وال تمانع في وجود حكومة قوية واسعة 
السلطات، وكنت تدافع عن الحرية االقتصادية الواسعة 

ًوإن كنت مثال مع حرية . والضرائب األقل فأنت يميني
السوق وتحديد سلطات الحكومة تصبح وسط اليمين، وإذا 

 كنت مع توسيع ْأما إن .اًترضت أكثر تصبح وسطياع
الحريات العامة، وإلغاء التفاوت االقتصادي واالجتماعي، 

 كنت مع ْوإن. اً الدولة على اإلنتاج تكون يساريوسيطرة
 ْار، وإنتوسيع الحريات وتوزيع الحكم فأنت وسط اليس

 كنت تنشد ْوإن. قصى اليسارأطالبت بحريات أكثر تصبح 
بين دور الحكومة والقطاع الخاص فأنت وسطي الوسطية 

  .تختار الطريق الثالث ال رأسمالي وال اشتراكي
 

لح يساري يطلق على طحين نسمع في وسائل اإلعالم مص
نه ماركسي، لكنه فرد يحمل أحد فهذا ال يعني بالضرورة أ

 ْوإن. اًو ثقافية من الطيف اليساري عموم سياسية أاًأفكار
 فال يجب أن يعني هذا أنه مع قيام دولة اًي يميناًقالوا فالن

  .دينية ولكن مواقفه عادة تكون على يمين الطيف
 

خالل فترة النصف الثاني من القرن العشرين تقلصت 
الفوارق بين األفكار والبرامج اليسارية واليمينية، 
وضاقت الفجوة بسبب التحوالت التي لمست البنية 

 إلىوروبية وأدت االقتصادية واالجتماعية للدول األ
 اتساع كبير في الطبقة الوسطى، وانعكاس هذا التحول

 كافة الدول َّأنفنالحظ . على الخارطة السياسية
رار سياسي الديمقراطية الغربية التي تتمتع باستق

يسار الوسط أو يمين  قوى اًواقتصادي تحكمها غالب
 ما وصلت األحزاب اليسارية المتشددة اًالوسط، ونادر

 قمة السلطة، لكن السنوات األخيرة شهدت إلى ًمثال
صعود واضح لليمين المتطرف الذي وصل أو كاد 

 .للسلطة بمفرده أو عبر تحالف مع قوى يمين الوسط
 
  
 

من البديهي طرح األسئلة التي وثبت أمام العقل تطرق 
دون إجابة برغم مرور بابه بشدة، وال زالت األسئلة ذاتها 

وحتى ال . يار المعسكر االشتراكي على انهاًثالثين عام
نتوه كما تاه تحليل الرفاق عن المذهب، وتاه تفسير ورؤية 
اليساريين العرب وكل من كان يدعي أنه ينتمي للشعب 

لمعركة في جوهرها ببساطة فا. والجماهير المضطهدة
 زالت بين األثرياء والفقراء، بين المتجبرين ماكانت و

. ًا شيء ومن ال يملك شيئمن يملك كلوالمضطهدين، بين 
كيف تمكنت . أسئلة تتمحور حول القضية الكبرى الهامة

الرأسمالية من امتالك القدرة على االستمرار، وماهي 
مكونات قوة الرأسمالية التي جعلتها تستمر وتتواصل 
كنظام اجتماعي وسياسي واقتصادي؟ لماذا انهارت 

لمعسكر رأسمالية الدولة في االتحاد السوفيتي ودول ا
االشتراكي؟ ما سر قوة حيوية الرأسمالية التي أتاحت لها 
تجديد وتحديث نفسها وأدواتها؟ هذه األسئلة البديهية 
ورغم كافة المبررات التي ساقتها الحركة اليسارية إال 
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أنها عجزت عن تقديم تفسير علمي وإجابة واضحة لما 
  .حصل

 
العالمية التي ثناء وبعد األزمة المالية أ بل .ليس هذا فقط

 2008ضربت النظام المصرفي الكوني برمته في العام 
فقد التيار النيو ليبرالي توازنه الفكري وأضل الماركسيين 

 اً حقيقياًالجدد رشدهم، ولم يستطيع الطرفان تقديم ال تفسير
 بديلة وال معالجات لألزمة التي تضرر منها اًوال أفكار

قراء حول العالم، أما عشرات الماليين من المهمشين والف
ما يتعلق بالماركسيين األصوليين فقد أصابهم البكم  في

 َّأكثر من ذلك فإن. والدوار ولم يتمكنوا من فهم ما جرى
كافة األفكار والنظريات االقتصادية التي تم نقاشها 

ي نظريات غربية واعتمادها للخروج من األزمة، ه
ة ذكر كارل  أحد من المفكرين ضرورَرأسمالية، ولم ير

  .ماركس ونظريته االقتصادية
 

ما يتعلق بحركة اليسار العربية فقد أصيبت بالجمود  في
 - تزالالو-الفكري، في منطقة عربية شهدت العقائدي و

لقد ارتبط تاريخ . تطورات وتغيرات نوعية وعميقة
اليسار العربي باألزمات منذ قبل اإلعالن عن قيام 

ف من قرار تقسيم فلسطين والموق" إسرائيل الصهيونية"
 الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم 181األممي رقم 

 وموافقة االتحاد السوفيتي عليه، 1947المتحدة العام 
تكررت . ورفضه من قبل الشيوعيين الفلسطينيين والعرب

األزمات حول الموقف من الرئيس المصري الراحل 
لوحدة ، واالختالفات بالموقف من ا"جمال عبد الناصر"

ثم أزمة . 1958التي تمت بين سورية ومصر في العام 
وكذلك الخالف . الموقف من قضية القومية العربية

بالرؤية االستراتيجية في التيار اليساري العربي حول 
أزمات متعددة حول قضايا . الثورة الفلسطينية المسلحة

عربية ودولية مهمة، وحول قضايا داخلية فكرية ونظرية 
 إلىسياسية متعددة ومتنوعة وشائكة، أدت وحزبية و

مسلسل من االنقسامات واالنشقاقات أضعفت حركة 
 .اليسار العربية

 
  
 

ات من القرن شكلت الخمسينات والستينات والسبعين
العشرين الفترة الذهبية للحركة اليسارية العالمية والعربية 
على المستويين الفكري والسياسي، حيث تميز اليسار 

لكن هذه . ن بأنه تيار يضم المثقفين والمناضليالعربي
ات من القرن  في نهاية الثمانيناًالمكانة تراجعت كثير

ات مع بت بضربة قاضية في بداية التسعينالماضي، وأصي
  .انهيار المعسكر االشتراكي

 
مع انحسار دور اليسار العربي وانعدام فاعليته، اهتزت 

ر المثقف صورة المثقف بصورة عامة، وتراجع حضو
اليساري في المشهد العام، وتعرضت صورته لالنكسار 
في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي، وفقد 
المثقف اليساري بريقه وجاذبيته وقدرته على الفعل 

 اًك بسبب المستجدات السياسية دوليوالتأثير، وذل
 إلىوالتحوالت الكونية الكبرى التي هزت العالم، وأدت 

دراماتيكي لدول المعسكر االشتراكي، وانتصار انهيار 
االمبريالية على الشيوعية، وصعود تراجيدي للواليات 

  .المتحدة على قمة العالم
 

هذه األحداث والمتغيرات التي أصابت العالم والمنطقة 
العربية كانت مفاجئة لمعظم اليساريين العرب، حيث سار 

. نتظرونالتاريخ كما ال يشتهون وال يتوقعون وال ي
ّوحصل عكس ما كان يبشر به اليسار العربي من سقوط 

. حتمي للرأسمالية وهزيمة االمبريالية والرجعيات العربية
اليسار العربي الذي أصابته صدمة التحوالت المتسارعة 

 أفكاره قد خذلته ولم َّ شعر بالخيبة الشديدة، وأن-حينها-
 ينشد  ضريرٍوصار مثل مغن.  من تحقيق تطلعاتهتتمكن

  . الناس عنهَّ انفضْلجمهور من الصم بعد أن
 

 تجاوزته األحداث وأدوات ْنَليس المثقف اليساري وحده م
 غادروا مواقعهم اًالعصر وعزلته، بل المثقفين عموم

 المقام َّالريادية وأصبحوا في الصفوف الخلفية، ويبدو أن
فيما بعض المثقفين العرب تم توظيفهم . الجديد طاب لهم

  . قبل األنظمة كزينة سياسيةمن 
  

 التطور السريع الهائل في وسائل االتصاالت وتقنيات َّإن
المعلومات بطش بدور المثقف، ولم تعد المجتمعات تحتاج 

ّوحل التقدم العلمي . نبوءة المثقف وتوقعاته وقراءته للواقع
في علوم الطب والجينات والفضاء والرياضيات 

نظريات الفلسفية اليسارية واالقتصاد والفنون، مكان ال
وكما . التي كانت تسعى إلقامة عالم يتسم بالعدل والسعادة

 الصناعات الدقيقة واالبتكارات العلمية َّيتضح فإن
واألبحاث في قطاع تطوير االلكترونيات وتطبيقاتها، 
واقتصاد البيانات والمعلومات، هو ما يالئم العصر 

فكار والنظريات الفلسفية واإلنسانية، الحديث أكثر من األ
فيما . صة للحياةخاصة الحالمة منها والتي ال تمتلك أية فر

 زالوا يناقشون أشكال الصراع الطبقي ماظل اليساريون و
 .في كراريسهم المدرسية

 
  
 

 اليسار لم يكن كتلة موحدة على المستوى َّعلى رغم أن
ن حالة غير قابلة  يسار اليوم عبارة عَّ أنَّالفكري، إال

إذ . للتصنيف، فهو أصبح ذا تركيبة عجائبية غير متجانسة
 هناك تيارات متعددة منها التيار الماركسي اللينيني، َّأن

ن هذه َّ أَّالتروتسكي، اليسار الراديكالي، اليسار الجديد، إال
التيارات والجماعات اليسارية كانت تجمعها مفاهيم ترتبط 

تماعية للبشر، وإعالء قيم العدالة بتحقيق العدالة االج
والمساواة، واحترام الحريات العامة، واإليمان 
بالديمقراطية وكافة المثل اإلنسانية التي تحققت بفضل 

  .نضال البشرية ضد االستغالل والظلم والجهل
 

لكن أين اليساريين العرب اليوم من هذه المبادئ التي 
  يساري؟جسدت المعنى الحقيقي والفعلي للفكر ال

 
 بقايا من المضامين الفكرية َّفي الحقيقة ال نجد إال

واألخالقية اليسارية لدى من يطلقون على أنفسهم اليوم 
 العالم العربي فمعظم اليساريين في. قوى اليسار العربي
.  عن جذورهم الفكرية والنظريةحابتعدوا بشكل واض

 وظهر في ربع القرن األخير تيار يساري أطلق على نفسه
اليسار الجديد، هذا التيار يتبنى مفاهيم مختلطة ملتبسة 
وأفكار مبهمة ومعايير نظرية مزدوجة في الموقف 

وتمكن هذا اليسار بثوبه الجديد من صياغة . والرؤية
 في اًبناء عالقات مع قوى كانت تاريخيتحالفات جديدة، و

 اً ونظرياً فكرياًالموقع المعادي، وهذا يشكل نكوص
حيث أن القيم والمثل .  لليسار العربياًوأخالقي اًوإنساني

بذبة والمبادئ التقليدية للتيار اليساري العربي أصبحت مذ
ًوباهتة واتخذت شكال هالمي ، وفقد هذا اليسار اً وضبابياً

هويته التي كانت تميزه عن القوى الرجعية التي يصيغ 
معها اآلن تحالفات خرجت عن أي سياق علمي وفكري 

  .وعقالني
  

اختلط في المنطقة العربية اليسار مع اليمين، الحداثة مع 
الفكر المحافظ، القليل من العلم والفكر مع كثير الكثير من 

امتزج الفكر المعرفي مع االنتماء القبلي . الجهل والخرافة
والطائفي، اختلطت العلوم والفلسفة بالفكر المتشدد 

ب الثراء الفاحش مع الفقر والجوع، غا. والتطرف

فيما . التسامح والتعايش وحضر القتل واالقصاء بقوة
معظم القوى اليسارية العربية تقوم بقراءة الواقع بثوب 

وتنظر للمتغيرات في العالم . يساري ونظارة يمينية
 ا مساندًاً أنها مؤامرة غربية، وتتخذ موقفالعربي على

للطغاة العرب، وتدعم األنظمة االستبدادية، وتقف في 
وبذلك أسقط هذا اليسار  .عات الشعوب وحقوقهاوجه تطل

ي كان يؤمن بها، وكانت لهم كافة المفاهيم والمعايير الت
 في تفسير التحوالت االجتماعية واالقتصادية في امرشدً

وتجاهل اليساريون العرب قوانين . المجتمعات البشرية
المادية الديالكتيكية والتاريخية، وقفزوا عن فكرة الصراع 

، وتغاضوا عن األسباب التي تقف خلف تطور الطبقي
المجتمع واإلنسان، وتنكروا لتاريخ من النضال ألجل 
تحقيق العدل والمساواة ورفع الظلم عن اإلنسان، بل 
تنكروا ألنفسهم في سبيل الحصول على بعض المكاسب 

ن قوى وأنظمة السياسية أو االقتصادية أو الشخصية م
س اليسار وفي المرجعيات  في قامواًكانت مصنفة تقليدي

  .الثورية، على أنها قوى رجعية وامبريالية
 

 من اًلذي عانى التهميش واالقصاء كثيراليسار العربي ا
ن العرب حنظل ول األنظمة العربية، وذاق اليساريقب

األمرين من قهر وقمع واعتقاالت، هذا اليسار ذاته يقيم 
ظمة ع بعض تلك األناليوم تحالفات سياسية مقدسة م

صار اليسار و. درجة التبعية المقيتةإلى الطاغية وصلت 
 مع قوى اً علنياً وسياسياً إعالمياًالعربي يجري تنسيق

 يتسبب ذلك بأي حرج ْدون أنمن رجعية وأنظمة طاغية، 
التي تراجعت أولوياتها السياسية " الثورية"للقوى 

واالقتصادية والفكرية واالجتماعية، واختلطت شعارات 
 مع اًمواقف اليمين، وتماهى خطابه أيضار مع اليس

ً وتأويال وشعاراً الديني الطائفي لغويالخطاب  َ، ومواقفاً
متواطئة مع القوى واألنظمة المعادية للشعوب 

  .ومصالحها، ومعادية للحريات العامة والخاصة
 

الصمت المريب المخجل من قبل معظم اليساريين العرب 
ة الموت العربية، وحيال على الفجور الذي أبدته أنظم

التحوالت في المنطقة العربية، وعدم اتخاذ موقف واضح 
وجلي ال لبس فيه من المستجدات والتحديات التي تواجهها 
الشعوب العربية التي كانت في مركز اهتمام اليسار، بدا 

 اليسار العربي كمن أضل دربه وفقد هويته وأضاع َّأن
  . رأسه، فظهر بصورة مسخية مشوهة

  
ْفبدال من أن  يقوم بدعم ومساندة الجماهير العربية وتأييد ً

مطالبها، وقيادة الحراك الشعبي لوضعه في مسار 
 إنهاء األنظمة الشمولية ذات الحزب إلىديمقراطي يؤدي 

 إلىالواحد والزعيم الواحد والفكر الواحد، واالنتقال 
ية النظام التعددي الديمقراطي، كمقدمة لبناء الدولة الوطن

 ينصاع للسلطة السياسية ْالحديثة، فقد آثر اليسار أن
ُالرسمية، ويحجم عن دوره ويتنصل من مسؤوليته مما 

 .جعله خارج السياق التاريخي واالجتماعي واألخالقي
 
  
 

 فقد أحدث سقوط الشيوعية في االتحاد ،كما أسلفت
.  انقسام اليسار العربي بصورة غرائبيةإلىتي االسوفي

م تحالف مع الحركات اإلسالمية بذريعة مناهضة  منهٌتيار
 اع االستعماري في المنطقة، ورويدًاالمبريالية والمشرو

 فقد هذا التيار مالمحه الفكرية والسياسية، وتماهى ارويدً
وتيار . دون تحفظمن مع اإلسالم السياسي بصورة تامة 
 بشدة باألصل لكافة اًيساري عربي أخر كان معادي

سالمية فتحالف مع التيارات الليبرالية الجديدة التيارات اإل
 بأهوائه اًإلى الليبرالية وأصبح متقلبوانتقل من الماركسية 

ًين أصبحوا ذيوال للرأسمالية في الفكرية، وبعض اليساري
  . عض الدول العربيةب
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ومع كل هذه الشقلبات لليسار العربي ظل يردد ويزعم أنه 
يسار الذي فقد هذا ال. دون خجلمن يسار ماركسي 

فاعليته السياسية ثم فاعليته الفكرية ثم تأثيره االجتماعي، 
 ْوعانى من جفاف فكري وتصلب نظري حال دون أن

ُيقدم على مقاربات نقدية تخرجه من مأزقه التاريخي ُ. 
 

هذا العطب الفكري الذي عانى منه اليسار العربي تسبب 
ة، حيث في تشويه هويته األيديولوجية ومالمحه النظري

اجتماعية، ولم يتمكن من التماسك فشل كمشروع عدالة 
، وأخفق مرتين، مرة في هاوبعد ثناء التحوالت الكبرىأ

مقاربته الخاطئة والقاصرة للنظرية في الواقع العربي، 
ومرة حين تاه وتشقلب بعد تفكك المركز ونشوء الحركات 
اإلسالمية في المنطقة، وعدم تمكنه من إقامة عالقات 

تحالفات مع هذه القوى الصاعدة بصورة ال تسيء و
هذه . نانيلتاريخه، وخاصة قوى اليسار الفلسطيني واللب

 اًمع ما يمثله مشروع اليسار ثقافي اًالعالقات تتناقض نظري
لذلك اندثرت تجارب يسارية عديدة في العالم . اًواجتماعي

  .العربي دون عودة
 

 الديني بصورة لم يسهم اليسار العربي في نقد الخطاب
راديكالية، باستثناء كتابات القلة من المثقفين اليساريين 

 يكون ْمن الغريب أن". صادق جالل العظم"مثل 
المفكرين العرب في العصور اإلسالمية أكثر جرأة 

 في نقد الخطاب الديني من التيار الماركسي اًووضوح
  .العربي في القرنين العشرين والحادي والعشرين

 
ت ومسحت الفواصل والحدود بين التيار لقد غاب

الماركسي العربي والتيارات الليبرالية والقومية 
واإلسالمية واختلطت أفكارهما وامتزجت رؤيتهما 

كانت الشعارات الفكرية والسياسية . وتماهت خطاباتهما
رن التي رفعها الماركسيون العرب وكتبوا عنها في الق

ضح بمصطلحات  تن-ًاولم يتحقق منها شيئ لعشرينا
التحرر والحرية والتقدم والديمقراطية واالشتراكية، 

بينما انتشرت . لخإ ...حقوق العمال والمرأة وحكم القانون
في الثقافة العربية خالل القرن الحادي والعشرين مفردات 

 ...الجهاد وأهل الذمة والردة وبالد الكفر ودار اإلسالم
  .لخإ

 
فغاني وطه حسين كان العرب يقرأون للكواكبي واأل

وخليل السكاكيني، أصبحوا ال يقرأون سوى كتب 
الغيبيات وخطب رجال الدين الذين أصبحوا أبطال المشهد 

 - أنا ال أعترض على هذا ولست ضد الدين–الثقافي 
 تفعيل العقل النقدي لدى المثقفين، وعدم إلىلكنني أدعو 

يم  ثقافة تفسير األحالم والتنجإلىانصراف عامة الناس 
ومطبخ أم فالن، حتى ال ينتشر الجهل أكثر ويتأصل في 

  .العقل العربي وينتصر على العقل والعلم
 

في هذه البيئة المشوهة غير الصحية في المجتمعات 
 مثل اً نائماً مغيبًبالعربية، كان اليسار العربي غائا

ًع رأسه قليال لرأى الخراب أصحاب أهل الكهف، ولو رف
ليس اليسار فقط، بل كافة . ن مثال في أكثر مامجسدً

التيارات القومية والليبرالية والعلمانية والديمقراطية 
. والتقدمية العربية كانت غائبة في هذا المشهد القتالي

ضاعت الحدود واختلطت المفاهيم والمصالح واألهداف 
هويته النظرية ولم يعد هناك بين كافة القوى، وفقد اليسار 

 َّإن. يبرالي واليميني إال في الشعارات بينه وبين اللفرق
ة ومع أنظمة استبدادية اليسار الذي يتحالف مع قوى رجعي

ًواليسار الذي ال يكون مستقال ويرضى . اً حقيقياًليس يسار
ً يكون ذيال لهذا وذاك ليس يسارأن واليسار الذي يقف . اً

في وجه الجماهير ومطالبها في تحصيل حقوقها التاريخية 
اليسار الذي يدافع عن الطغاة وعن .  مزيفيسارهو 

واليسار . الديكتاتوريات هو يسار منافق منحرف انتهازي

الذي يتماهى مع مجتمعه ويمتنع عن نقد الخرافة واألفكار 
ً مضلال مخادعاًلجاهلة ألسباب منفعية يكون يسارا  اً

ُاليسار الذي ال يحدث أي تأثير وال يكون له فعل . اًمداهن
وتحديث وعي لدى الجماهير ونشر المعرفة في رفع ال

 .اًصادق اًوتنوير المجتمع ليس يسار
 
  
 

 حالة هالمية غير متماسكة وال إلىاليسار العربي تحول 
. متجانسة وال متصالحة، ال لون له وال طعم وال رائحة

، وأصابته اًتعرض للتآكل ألنه غير محصن فكرييسار 
و  وهن وتالشى فعله، وهالشيخوخة قبل أن يشتد عوده، ثم

  .اًاآلن يتحلل قبل أن يندثر تمام
 

واألمة العربية تمر بلحظات فارقة ال تجدي فيها األحالم 
الثورية وال االختفاء خلف الشعارات والخطابات، على 

 يحصل ما لم تتسلح ْهذا لن.  يتغير الواقع وحدهْأمل أن
ة السدود النخبة العربية بالشجاعة للبدء في التغيير، وإزال

الفكرية والسياسية والمذهبية والطائفية بين الناس لكي 
نهم على بناء ِّتعبر األفكار ويختار الناس منها ما يمك

  .مستقبلهم
 

 للثورات ا وقودًاًالجماهير العربية التي كانت دوم
 تقوم النخب ْوالنضال ضد المستعمر، ينتظرون أن

تحظى ن باجتراح الحلول لإلشكاليات حتى ووالمثقف
باالحترام لمرة واحدة في عصر ال يعترف بأية بطولة 

لعلمي واالزدهار ومجد وحسب ونسب سوى مجد التقدم ا
  والعقل والتنمية

  
  
  

 

 

 تاريخنا الموغل بالسواد 
 قد أضاع بياضه

 ٍي وقت غير مرئي،ف
 بينما الحرب وضعت اوزارها،

 لثمان سنوات عجاف،
ًمخلفة أطنانا من المحن ّ ُ. 

 ًاجسادا طرية
 ابتلعتها افواه المعارك

 ّوردعت رؤوسها،) خوذ(
 اصابع خمدت على زناد

 )الكالشنكوف(
 جثث طحنتها سرف الدبابات

 وثمة أجسادا أخرى
 بقيت عالقة

 بين االسالك والمعرقالت،
 .أرض الحرامفي 

 في شرق البصرة،
 )بحيرة االسماك(كما في 

 )نهر جاسم(وفي 
 )أم الرصاص(وفي 

 ّكم فقدنا من أعزاء
 التهمتهم المدافع

 ونيران الراجمات،
 !أنها الحرب

 هي الحرب يا صديقي،
 وحدي أنا

 وحدي الذي نجوت منها
 بأعجوبة،

 وربحت ما تبقى من عمري،
 لكنني خسرت كرامتي، كإنسان،

 نسان في الحروباال
 ُتهدر كرامته،

 فال تسألني بعد اآلن، يا صديقي
 :ْالم اقل لك
   أنها الحرب

 

 
 

 

 
 

 



  

  اليساري
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 ب نفسي وافعالها واقوالها، َّمضت علي االن أياما كاملة يمألها الفراغ وانا اتمشى على ساحل البحر دون ان اراق  
  انظر الى األشياء وال تراني، اتمشى وعيناي معلقتان باألفق، ومرت ساعات طويلة وانا على هذا الحال ومازلت 
  هكذا في الفراغ ومع االصوات المفاجئة لحركة مياه البحر، حتى وقع نظري على فتاة تجلس على رمال الساحل 

 .ّوقد تعرت وتجمع ثوبها تحتها
 

ًوتبادر الى ذهني شيئا ما عن المغزى من استلقاء االنسان عاريا على الرمال تحت شمس محرقة بال  ً
حراك لعدة ساعات يراقب بال ترقب أشياء مبهمة واالمتناع عن أي عمل او التحرك لمسافات 

اء طويلة، حيث ال يوجد هنا غير ضجيج البحر وماء المستنقعات البارد واصفرار الرمل وزرقة السم
ًالخالية من الطيور، ثم اجسادا بشرية تغط في نوم لتستيقظ فجأة وتقفز بالماء لتبرد وتعود الى الساحل 
تستحم بشمس حارقة وهكذا حتى المساء، وتستمر أمواج البحر البطيئة تغطي الصخر والحصى 

عارية في والرمل الناعم، والحرارة تحرق ببطئ افخاذ النساء وتجبرها ان تخلع مالبسها وتسبح 
ًالماء قريبا من مصب مياه النهر البارد لكي يغسلها من لهيب الحر، وهذا ذكرني بنخب صديقي 
الروسي في احد األعياد حيث قال بان الشمس تستطيع ان تعري المرأة حتى لباسها الداخلي فلنشرب 

  .بصحة من هم اقوى من الشمس
  

نتبهت، الى ان الساحل يعج االن بالنساء فجأة توقف دماغي عن العمل واالرهاق يثقل رأسي، وا
ُاالوروبيات من كل الجنسيات فمنهن خضر بالعيون وزرق، ويرتدين مالبس شفافة خفيفة ومفتوحة 
حتى لتشعر وانت تنظر اليهن وكأنهن يطلبن جميعا في وقت واحد نسمات ريح باردة، والنساء 

  ر، والرجال جالسين شبه عراة الطاعنات في السن مستلقيات بسكون بصحبة االحفاد الصغا
  .في الحانات القريبة

 
  وعندما تتأمل هذا الخلق في هجرته المؤقتة الى السواحل المشمسة من حولك، ستفكر في 

  هجرتك الدائمة ومغزى رحالتنا المتنوعة حول العالم وخارج بيئتنا التي نشأنا بها واقامتنا في 
  ً متعددة وايضا نفقد أخرى فطرية واصيلة كانت أماكن بعيدة، حيث نكتسب ببطئ أشياء جديدة

  في كياننا قبل السفر، وهذا يولد الرغبة كما يقال في تجديد القيم في الحياة، رغم ان هذه القيم 
 .المكتسبة تبقى في معارضة مباشرة مع ماضينا عامة

 
  وشعرت بالملل اثناء سيري بين الماء واليابسة واعتراني شعور بالعزلة 

  ًفسي وكأني ضائعا في فوضى وال أرى شيئا، فجلست على رمل فوجدت ن
الساحل الناعم وقدمي متمددة تالمس ماء البحر، وبينما كانت الشمس تغيب شيئا فشيئا والمصطافين 

  يتحركون الى موعد العشاء اال بضع نساء شبه عاريات، تخيلت شيئا ما مر ببالي، مثل طيف او 
ا هو على وجه الدقة، وال ادري لماذا في تلك اللحظات تأسفت ألني خيال لشيء ما، لكني لم اعرف م

لم اتعلم السباحة لمسافات طويلة وال لوقت طويل، وعندما اختفى نصف قرص الشمس تحت األفق 
ًوبقي نصفه االخر عالقا فوق األفق كان الساحل قد فرغ تقريبا، وصار موحشا، وعادت الكآبة الى  ً ً

د الى رصيف الشارع الذي يفصل بين الماء والرمل وبين مباني السكن، نفسي وانا أتطلع من بعي
وانظر الى كل المارة تمر هناك مع األمهات والجدات المسنات واالحفاد ثم تختفي بين كراسي 
المطاعم في حركات ال ارادية ازعجني منظرها، فاقتنعت قناعة راسخة بان االمومة هي واحدة من 

 .لكننا غير منتبهين الى وحشيتهاجرائم اإلنسانية الكبرى 
 

  هذا كل ما خطر على بالي على مدى ساعات طويلة، فانصرفت الى حيثما اتيت وضاعت ايامي سدى بالفراغ، 
  لرمل وتعيد حاجياتها الى الحقيبةبينما كانت الفتاة التي رأيتها اول االمر تنفض ثيابها من ا
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 ة على اختالف صبغاتها ُمفهوم الشباب الذي بات يطلق على الحراكات االجتماعي

ٌالسياسية واأليديولوجية، كل حسب توجهاته، توصيفات باتت تدخل ضمن أطر وبرامج 
 ما بعد –جاهزة تم تفريغها من مضامينها الحقيقية، خاصة في فلسطين ” سلطوية“

 .أوسلو
 

ًسابقا، كانت الفصائل والمركزيات الفلسطينية تحاول فرض رؤيتها على الشارع 
ً بما يتوافق مع برامجها المركزية الفكرية، يسارا ويمينا، معطين األولوية الفلسطيني، ً

 .للفكر وليس للتحرير
 

 .فالليبراليون يرون في الشباب حربة التحرر الفرداني والتوق إلى الديمقراطية الليبرالية
والقوميون  .الماركسيون يرونهم حملة لراية الصراع الطبقي والعدالة االجتماعية

ًالميون يرون فيهم مشروعا سياسيا فوق الدولة القطريةواإلس ً. 
 

ً، عابرامن طفولة إلىرجولة، مقحما نفسه باالشتباك المباشر ”أطفال الحجارة“جاء جيل  ً
جيل فرض نفسه من واقع . ًمع العدو الصهيوني، رافضا الخنوع أو القبول بالمحتل

وأفرزت . يات المشوهةالحراك على األرض، بعيدًا عن مهاترات السلطة والتسو
االنتفاضة األولى سياقاتاجتماعية ووطنية مغايرة لما سبقها، كان الشباب هم الرافعة 

 .ًاألساسية للعمل المقاوم والمباشر في مواجهة العدو الصهيوني، محققا المعجزات
 

ّاتفاق أوسلو حول الخطاب الرسمي الفلسطينيإلى المأسسة السياسية ضمن مشروع بناء 
ة، الذي اتخذ عدة أشكال من الهيمنة السياسية من قبل السلطة الفلسطينية ومؤسسات الدول

المجتمع المدني المحلية والدولية،الغربية تحديدًا، مما أدىإلى تحول كامل من قبل أجهزة 
مالمحها غير مستقرة، تعمل ضمن بيروقراط، ” دولة“إلى ” تحرير“السلطة، من 

 .ق األمني مع االحتاللوأجهزةأمنية، وسقطت في التنسي
 

ّجيل ما بعد أوسلو، رغم مجريات االنتفاضة الفلسطينية الثانية وما تبعها من هبات 
ًوانتفاضات تميزت بابتكار وسائل نضالية جديدة، واالنتقال من الحجر وصوال إلى 
َّالصاروخ، كتوصيف لمرحلة شكلت وعيه في زمن التسوية السياسية والحروب 

ّامي االستيطان وواجه وعاش الحصار واالعتقال، واختبر حدود القوة، ّالتدميرية، وتن ُ
ّواكتشف بنفسه محدوديتها وأدرك مفهوم اإلمبريالية والصهيونية الحقيقي للسالم عبر  ّ

 .ّالتسويات التي تستعجلها موازين قوى غير متكافئة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ن يسمى بالنخب الفلسطينية،وتمعن في أسباب عايش هذا الجيل اختزال وسقوط ما كا
ّنضوج أو فشل أي حراك على االرض، مراعيا الظروف المعيشية القاسية، وارتفاع  ً

وبحث في أسباب تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية .. البطالة، وانتشار الفقر إلخ
 .وفصائل العمل الوطني لصالح مشروع الدولة بسيطرة اليمين الفلسطيني

 
ّكما شهد جيل ما بعد أوسلو االرتداد عن عملية التسوية السياسية الذي قاده نتانياهو  ِّّ ّ

إلى أصوله األولى، وعايش تفاصيل االنقالب على ” بالمشروع االسرائيلي“بالعودة 
ّاتفاقات أوسلو، إضافة إلى التجاهل والتساهل العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية،  ّ

هي القضية المركزية ألحد إال ضمن الضوابط والمصالح ومحاور فلم تعد القضية 
 .االستقطاب

 
ُاصطدم هذا الجيل بغياب األطر الحاضنة، وتراجع السقف السياسي للبرامج الوطنية على 

أرض الواقع، فكانت نتيجة هذا الصدام هي محاولة الحسم بالبحث عن البديل الثوري 
ّة إلى جذورها، فلسطين التاريخية، ويحمل كل الذي يعيد القضية الوطنية الفلسطيني

 .األطراف مسؤولياته ما بعد اتفاق أوسلو
 

ورغم كل هذا اإلحباط والتراجع في الهم الوطني، إال أن جيل ما بعد أوسلو، وتحت 
سطوة االحتالل والخيبة من مواقف السلطة الفلسطينية، وآالم االنقسام الفلسطيني 

 انتفاضة من نوع آخر، انتفاضة السكاكين، الدهس، االشتباك الفلسطيني، تولد إبداعه في
المباشر مع العدو الصهيوني، ولم يستسلم لألمر الواقع رغم كل التناقضات التي نعيشها 

صنع . حول قضيتنا، جيل لملم نفسه وتفوق على قياداته الفلسطينية في العمل واالبتكار
 .ة الجغرافية لفلسطين، كل فلسطينمن وجعه بوصلة وطنية،يتجه مؤشرها نحو الخارط

 
ٍفأصبح اليوم جيال ال يمكن إقناعه بقبول حلول مجحفة، خطوطه الحمراء بالغة الوضوح،  ً
ٍال يقبل اختزال حقوقه اإلنسانية األساسية في العيش الحر الكريم كسيد على  ِّ ّ ّّ

الل ضد ومن هذا الواقع وضمن هذه القراءة نجد حملة مسعورة من االحت. أرضهووطنه
الشباب وطالب الجامعات، حملة اعتقاالت غير مسبوقة، توضح أن هذا الكيان المحتل 
ًيعي تماما مكامن مراكز القوة لشعبنا وقدرته على االستنهاض، وخطر هذاالجيل، الذي 
ًلم ولن ينسى،على الكيان الصهيوني، ولم تروضه أي اتفاقيات أو تنازالت، قادرا على 

. حمل جغرافية فلسطين على كاهله، في الداخل وفي الشتاتالتشبيك والتواصل، 
    لم تكن أقل من فلسطين التاريخيةبشعارات

 
 

 



  

  اليساري
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  هل هي قدرات إسرائيل الخارقة أم انه العطل الدائم الذي بات مزمنا لدينا بحيث أننا

ة ومن المعيب ان نعاود التذكير دائما نبدو دائما وكأننا مشلولي اإلرادة ال حول لنا وال قو
بهزائمنا حتى تلك التي كان يمكن لها ان تكون نصرا حولناها بغباء معيب الى هزائم أو 
الى محض ذكريات للتباهي ولم نتمكن على اإلطالق يوما من مراكمة شيء او البناء 

كان لنحتفل عليه فانتصار الكرامة تركناه خلفنا وتراجعنا الى عمان الى ان كان ما 
بانتصار بيروت في تونس واالنتفاضة االولى احتفلنا بانتهائها بتوقيع اعالن مبايء الحكم 
الذاتي والثانية انتهت بقطيعة غزة مع الضفة والعكس صحيح وعليه فإلى متى سنبقى 
ِهكذا مشلولي اإلرادة تماما كآلة او معدة أصبحت خارج الخدمة فال نفع منها على  ُ

  .ى ردود الفعل لم نعد قادرين على ضخ الدماء بها فهي تلد ميتةاإلطالق وحت
  

بكل وقاحة وصفاقة تمكن ترامب من تنفيذ الحلم الصهيوني بنقل سفارة بالده الى القدس 
واإلعالن عنها عاصمة لدولة االحتالل ولم يصدر عنا شيء يساوي بعض من قيمة 

ض الهمهمات والشتائم ردا ونحن ندرك القدس في خطابنا اللفظي اللهم اال اذا اعتبرنا بع
اهنها ال ولن تغني وال تسمن من جوع وواصلت إدارة ترامب ومعها دولة االحتالل 
أفعالهم على االرض من شرعنة توحيد القدس الى شرعنة االستيطان الى ىشطب 

 وبعد ان كنا قادرين على عقد اجتماع 1967مساحات واسعة من االراضي المحتلة عام 
 للدول العربية متى شئنا وكنا نعتقد أننا نملك مبادرة سالم عربية وكان الحكام لجامعة

العرب يرتجفون من غضب الفلسطيني صار األمر في خبر كان فلم نتمكن من عقد 
اجتماع لجامعة الدول العربية ضد موقف اإلمارات وال احد بات يتذكر ما سمي بمبادرة 

آللية عملنا وتفكيرنا فقد نكون الوحيدون في التاريخ السالم العربية واالمر ببساطة يعود 
الذين بادروا بطرح مبادرات سالم للتنازل عن حقوقهم دون ان يلتفت اليهم احد فلقد 
اعترفنا بدولة االحتالل وحدنا وبدون مقابل منذ مبادرة النقاط العشر ومشروع السلطة 

دكتور جورج حبش كشرط لموافقته الكلمة التي اشترطها الراحل ال" المقاتلة " الوطنية 
على باقي النقاط وها نحن اليوم بعد حوالي خمسة عقود من نر اكتوبر نحظى بسلطة ال 
مقاتلة وال ما يحزنون حتى كلمة وطنية حرمونا منها في االسم الرسمي للسلطة وبعد ان 

ق وضع االحتالل الراحل ياسر عرفات أسيرا في مقره برام هللا تحت فوهات البناد
وسبطانات مدافع الدبابات ها هي المقاطعة اليوم مقاطعة من العرب الذين باتت بوابتهم 
إلينا هي دولة االحتالل فقطر تحضر الى غزة من تل أبيب وأبو ظبي تأتي بالمساعدات 
الطبية الينا عبر تل أبيب وتفاجئنا بالتوقيع على معاهدة سالم ونعلم جميعا ان البحرين 

وغيرهم الكثير جاهزون كل الجاهزية للتوقيع وقد تكون مصلحة والسودان وعمان 
نتنياهو المهدد بالسقوط وحدها هي التي تمنع توقيعا جماعيا فهو يحتاج النتصارات 
عديدة ليبقى في الحكم وستسهل له مجموعة هذه الدول مثل هذا االنجاز وتماما كما 

فعل مثله نتنياهو وبال خجل تحدث ترامب عن براعته بسرقة اموال العرب بكل بجاحة 
عن حجم االستثمارات العربية القادمة من الصلح مع امارات الخليج حتى انه لم يكلف 

  .نفسه بالتحدث عن أي فائدة يمكن ان تجنيها االمارات ولو وهما من دولة االحتالل
  

لية احد من العرب لم يدين ولم يشتم ولم يحتج بل ان العديدين رحبوا وأيدوا وحتى الجا
الفلسطينية باإلمارات أصدرت بيان تأييد لمعاهدة السالم اإلماراتية مع دولة االحتالل وقد 

لننتظر " نقلت وسائل اإلعالم عن رئيس الجالية الفلسطينية في اإلمارات مهند خنفر قوله 
ونرى ماذا سيكون رد فعل اسرائيل بعد إعالن هذه المعاهدة ونأمل الن يصب في صالح 

الم العادل وان يكون حافزا ومرحلة جديدة إلنهاء االحتالل وتلبية حق الشعب تحقيق الس
وقد نقلت " الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس 

صحيفة البيان اإلماراتية تصريحات مؤيدة لفلسطينيين مقيمين في دولة اإلمارات وهذا 
  .وحدين خلف قيادتهيعني ان الشعب الفلسطيني غير م

  
ردود األفعال ال معنى لها من كل الجهات ففي رام هللا انحصر األمر ببيان واجتماع 
للقيادة وكان واضحا ان البيان الصادر عن اجتماع القيادة اقتصر على نداءات ومناشدات 
للغير كجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة وفيما عدا 

قفين اإليراني والسوري األكثر وضوحا ورفضا لالتفاقية فان أيا من اآلخرين لم يكن المو
جديا على اإلطالق في معارضته لهذا االتفاق واالهم من ذلك ان عديد اآلراء جاءت 
لترفض معارضة الفلسطينيين لالتفاق على قاعدة ان الفلسطينيين هم أول المطبعين 

سى ان بلد كامب ديفيد اليوم مرحب بها كوسيط والموقعين بعد أوسلو واحد لن ين
مرغوب به بين حماس وإسرائيل وكذا هو دور قطر فما الذي سيجعل اإلمارات ومن 
سيهرول بعدها يعتقد بعداء فلسطيني حقيقي لها وهم اليوم في أفضل عالقة مع قطر 

 وكذا عرابة أمريكا الخطر في المنطقة وأول دولة عربية أقامت عالقات مع اسرائيل
  .العالقة مع تركيا التي تمتلك أفضل عالقات مع اسرائيل

  
لن تكون االمارات الدولة العربية الوحيدة واالخيرة كما هي ليست االولى التي ستوقع 
اتفاقيات سالم وتطبيع مع اسرائيل ونحن ندرك ذلك جيدا بل ونعرف من تلك الدول ومن 

النتظار والتعداد ولن نفعل شيئا بل اننا هي االولى ومن ستليها ومع ذلك فنحن نواصل ا
قد نجد انفسنا غدا ونحن نطلب من هذه الدولة او تلك ان تقوم بوساطة ما مع دولة 
االحتالل وقد يطلب االحتالل نفسه من دولة االمارات غدا مساعدة لقطاع غزة ويصبح 

  .تطبيع االمارات مباح ونهاجم من سيفعل ذلك بعدها
  

ا وقبل ان نجد أنفسنا جلوسا تحت يافطة يتيمة مكتوب عليها بكل ان المطلوب فلسطيني
ان نعيد صياغة برنامجنا الرافض لكل تنازالتنا السابقة والمطالب " يا وحدنا " وضوح 

فقط بفلسطين واحدة موحدة ال تقبل القسمة فلقد بات يقينا للجميع ان القسمة غير ممكنة 
لفائها وقد يكون معيبا ان نقبل بقسمة بالدنا وغير واردة في حسابات دولة االحتالل وح

كل البدائل مستحيلة التحقيق وغير ممكنة وال , بينما يصر المحتل على توحيدها لصالحه
واردة في حسابات احد بما في ذلك العرب وها نحن نخسر يوميا حلفاء لنا على طريق 

ت شرعيته والغريب أننا تنازلنا في حين نواصل مطالبة العالم حد االستجداء تنفيذ قرارا
نتجاهل بشكل الفت قرار التقسيم علما بان هاهم قرار أممي وهو رغم تسميته إال انه لم 
يشر الى أي تقسيم مكاني او اقتصادي لفلسطين بل اقتصرت نصوصه على التقسيم 
السياسي او تقاسم الحكم فقط بمعنى انه يقرر قيام دولتين بكيان اقتصادي واحد فما الذي 

عل القيادة الفلسطينية تغض النظر عن هذا القرار وأي رؤية جديدة لهذه القيادة بعد ان يج
تبخرت أحالم الدولتين وأحالم االستقالل تحت االحتالل وبات واضحا أنهم لن يقدموا لنا 

ثر من حكم ذاتي مهتريء لكيانات مشتتة بال رابط بينها وقد بات الجميع مقتنعا ان هذا أك
  .ما سيأتي غدا الذي قد ال يطول انتظاره

  
ال بديل إذن للشعب الفلسطيني عن العودة الى مربعه األول القائم 
على كنس االحتالل الصهيوني وإسقاط مشروعه العنصري 

فلسطين التاريخية واحدة موحدة المتخلف لصالح إعادة توحيد 
فهو المشروع الوحيد القابل للحياة والقادر على عزل العنصرية 
والشوفينية الصهيونية كليا وعلى مستوى العالم وهو المشروع 
األقدر على جذب احترام العالم لشعبنا وعزل االحتالل 

   زــالة العجــات وحـــا بالبيانــون ممكنـــه وذلك لن يكـــومشروع
 واالنتظار والشلل التي باتت تعيشها المؤسسة الرسمية الفلسطينية والتي تجد انعكاساتها 
في الموقف الشعبي غير المكترث بما يجري على االرض وبالتالي فانه ال بديل على 
اإلطالق عن إعادة إنعاش المشروع الكفاحي الفلسطيني على االرض عبر فعل كفاحي 

حالفات حقيقة فاعلة مع قوى الخير والسالم والحرية وطني شعبي قادر على خلق ت
والديمقراطية في العالم ووحده ذلك من سيعيد لنا احترامنا ألنفسنا أوال حتى نتمكن من 
الحصول على احترام العالم لنا وسيفتح الطريق على مصراعيه الستعادة حقوقنا في 

 الخدمة حقا لم يسعوا لنيله كامل أرضنا وحريتنا فال احد سيمنح العاجزين ومن هم خارج
   بايديهم
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  ،عندما انتهينا من المحاضرة التي ألقاها على أسماعنا الدكتور مصطفى المومري

باستنبول، التي ) إيرا( في أكاديمية العالقات الدولية 2018 من تموز 28يوم السبت في 
يجية، وبعد هرس اآلراء في مطحنة المشاورة، كانت عن صناعة القرارات االسترات

ّاقترحنا بأنه من المستحسن أن نتسوق قليال علنا نتخلص من هواجس التركيز الطويل  ً ّ
ًأوال، ومن ثم نبتاع بعض الحاجيات الشخصية، ومنها سنتعرف على بعض مالمح 

ٍوزواريب المدينة التي تغفو على سرير مطرز بكل نفائس الغابر والحاضر ٍ.  
  

ّومع أن المحاضرة كانت عن صناعة القرارات االستراتيجية إال أنها قادتنا إلى رغبة 
ِمعرفة أسباب التفسخ االجتماعي، فقال حينها زميل الدرب فلنتعرف إذن على العفونة : َ

ّعن قرب، وتابع ينبغي لنا االقتراب من مواضعها، والدنو من مواطن صناعها؛ وبعد أن  ُ ِ َ ُ
لة على عدم تعارضي مع ما يشير إليه، ولكن بعض اإلنطالق فاألمر ُهززت برأسي للدال

الغريب الذي بدا لي في ذلك المكان هو أن هذه المثيرات المستحقرات لدى طائفة كبيرة 
من المجتمع ليس لهن روابي أو واحات خاصة بهن؛ إنما قد تجد مراتعها مالصقة 

نطقة البحسيتا في مدينة حلب ألماكن العفة والطهر والروحانيات، كما هو حال م
ّالسورية، وحيث أن األسم حسب القاموس السرياني يدل على الطهارة، بينما هو كان أول 

  .!دار رسمي للدعارة أقيم في حلب والذي كان بحارة البحسيتا
  

ًفمضينا بداية باتجاه حي أكسراي، وحيث الطريق الذي يصل 
 الساحلي، فمشينا من ًوصوال إلى الخط" ياني كابي: "أكسراي بـ

أول الشارع إلي آخره، وما الحظته على كتفي الطريق، هو 
وجود الملونين والملونات على طرفي الشارع، وعيون النسوة 
الواقفات متلهفة القتراب أي طالب خدمة سريرية منهن، فاكتفينا 

، ومن "ياني كابي"بالتمعن بسحناتهن ثم سرنا إلى محطة مترو 
   المتجه إلى حي تقسيم، نزلنا في موضع ساحتها، ثم ركبنا المترو

وصعدنا إلى الميدان بالمصعد الكهربائي، درنا دورتين حول تمثال مصطفى كمال 
ِأتاتورك كما يفعل بعض حجاج المزارات المقدسة، ثم تابعنا سيرنا باتجاه شارع  ُ

ًليال، ثم عدنا االستقالل، قطعنا الشارع كله، ووصلنا بعدها إلى برج كلتاي، تأملناه ق
ُأدراجنا، ولكن في طريق العودة من شارع آخر قال لي الدليل المجاني الذي صادفناه في  ٍ

ٌإن هذا الموقع الذي على اليسار هو مكان لقضاء الحاجات الغرائزية للبعول، : المنطقة
َوأنه سبق وبهدف الترميم دخل المكان وألكثر من مرة ليس كزبون يقضي حاجته 

ُّإنما كمصلح ومرمم لبعض المواضع داخل البار، مضيفا بأنه أثناء تردده على الفحولية،  ً ّ ّ

المكان شكت له إحدى المومسات عن قلة الزبائن وكساد البضائع المعروضة ههنا، في 
المكان المخصص للتخلص السريع من الحاجات الغرائزية للذكور، فتحدث الرجل عن 

ريع بين صاحب الحاجة والمهتمين بأمره كزبون، المكان، وطريقة التعامل، واللقاء الس
ُورغم إيراده بداية بعض مفردات الشهوة، إال أنه راح يشبه المكان بدورة مياه عامة،  ّ ً
ّوخيل إليه أن كعاثب العامالت هنا أشبه بالكنيف الذي يفرغ المرء فضالته فيه إذا ما 

لسرعة؛ فتأففنا من السرد داهمته في الطريق رغبة التخلص من فضالت بدنه على وجه ا
ُاألخير له، وأدرت وجهي قليال، وحاولت أن أنسى مقارنته التي ساقتني إلى تخوم القرف  ً
َّبكونه ساوى بين الكنيف وشيء بائعة الهوى، كمكانين مخصصين للتخلص من الفضالت  َ ِ

  .لدى بعض األوادم من القطيع الذكري
  

عني لالشمئزاز إلى التفكير بشكاوي فأبعدت قدر المستطاع تلك الصورة التي تدف
المومسات فيما يتعلق بكساد البضائع الجسدية وقلة الزبائن، ومن ثم رأينا أنفسنا وقد 
ًانتقلنا كليا من ميدان صنع القرارات االستراتيجية للدكتور مومري إلى البحث في أسباب 

  .الكساد الذي طال ميدان عمل بائعات الهوى
  

عندما تشكو المومس :  وعلى طريقة تحليالت الماركسيين أقولُفرحت بيني وبين نفسي
ُمن قلة العمل فهذا له مؤشرين، فابتسم القرين، ونطق بالذي كنت سأبدأ به القول، وباشر  ُ

أولهم أن الوعي : ًبسد الفراغات التي نتركها عادة لتنشيط ميكانيزم التخيالت، وأردف
ًبدو أنه بدأ يتطور فعليا نحو األفضل، وأن االجتماعي  في هذي البالد نحو التحسن، وي

ٌعادة الشراهة للجنس وبيع الجسد بمقابل مادي لم تعد كما كانت عليه، وهذا فأل حسن، 
  .وإشارة إلى قلة االستغالل البشري ألجساد النساء في البلد

  
 ًبينما المؤشر الثاني حسب قوله هو بالعكس تماما، أي أن التفسخ في المجتمع يسير على

ًقدم وساق، وأن الباحث عن الملذات لم يعد محتاجا الرتياد أماكن الدعارة التى يحصل 
ٍفيها على مبتغاه، إنما غدت طلباته متوفرة في كل حي وزقاق، بحيث أن بيع الهوى لم  ّ
ًيعد حكرا على المومس التي تختص بذلك المجال الفيزيقي، إنما حتى بعض الفتيات 

ٍيلبين حاجة ذلك الشهواني الباحث عن مكان ما إلفراغ شحناته والنسوة البيتوتيات صرن 
ّفي حاكورة إحداهن، كما تفرغ الشاحنة رواسب المدينة في إحدى المكبات المخصصة 

  .لفضالت أناسها
  

  :ــ موقف
ٍال تحرك في فضول التحري تلك المومس التي تكون ضحية أكباش كبار تناوبوا عليها  ّ ّ

  ًحينا من الزمن، 
  وا إلى التخلص منها حتى يحافظوا على دوام مصالحهم، ثم عمد

  ًقد أحزن عليها أياما نعم
   وقد استشهد بها في بعض المواقف أكيد

َوقد أجعل من  سيرتها وسيرة قريناتها فزاعات ّ   
  أو شاخصات أمام اللواتي لم يبلغن سن الرشد ولكنهن وقعن في شباك هوى الفجور،

  ًلت اإلعجاب أيضاإنما تثير انتباهي، وربما نا
  ًتلك التي يقتل الثيران بعضهم بعضا ألجل الحصول عليها، 

  ٍلتغدو محظية كبش منهم، 
  ّإال أن تهارش المتصارعين عليها، 

  ً يتسبب بنفوقهم تباعا
  ُفيقتل الكل على سجادة الوصول إليها

ًفيما تبقى هي حية شامخة َّ   
   ٍتنظر باحتقار إليهم

  . على أجداثهم أجمعينوفي األخير تمشي الهوينى
  :ُــ شكوى بائعة المتع

  لم أحظى بمن يلمني في قلبه قبل السقوط
   ُفرحت كالوردة متنقلة

ّمن عروة قميص نتن إلى جيب قميص من األول أنتن ٍ ٍٍ  
   ٍترميني رياح الغرائز بين جحافل ذكور

  َّال أرى قط بينهم أي أنيس
   ُوكما ترمى عند انتهاء صالحيتها اآلنية

  ي ككتلة القات في تنقلهاأران
ِمن فم ممجوج الى فم ٍ ٍ  

   ورغم تدحرجي كتوافه الحصاة
   ًمرتطمة حين انجرافي مع سيل العمر بأوتاد الحياة

ِثملة في مضي  بال هدف ككرات العهن ٍَّ ً  
ًإال أن حلم السكينة أبدا لم يغادرني ّ  

  ُوما يزال الحنين رغم تاريخ فجوري
    يشدنيلفيء الشجرة األولى بكل عزمه
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