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 التحريررئيس 

  وكان في تلك الكورة رعاة متبدين، يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا مالك الرب وقف بهم، ومجد الرب
ال تخافوا فهذا أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكل الشعب، إنه ولد لكم : ، فقال لهم المالكً عظيماًافوا خوفاأضاء حولهم، فخ

  .)8-11 : 2لوقا (ّاليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب 
  

ً أرسل عمداوألنه كذلك، . قاطع ومباشر منذ اإلستهالل،  منحاز وفريق في النزاع قبل أن يفتح عينيه، هذا المسيح الكادح
  . ووجهاء الحارة والوزراءُ ليعلم الرعاة عن قدومه دون أن يكلف نفسه عناء إبالغ الحاكمٍوعن سابق إصرار

  
 ليقطع الطريق على أي تسوية أو والدة حيادية تقيد حركاته وتلزمه ًكشف أوراقه سلفا.  في التحدي، اختار المزودًإمعانا

  .بالمواقف الرسمية والدبلوماسية
  
   .وها قد وصل... أما أنتم فما زلتم تنتظرون. آلخرون عندهم آلهة كفاية، فاً وتخصيصاً، لكم تحديدا"ولد لكم"

  ً.وخافوا فعال... حتى يخافوا همأءال تخافوا، ج
   .ّ وهو بعد مقمطً سياسياًأمر هيرودس، فهرب إلى مصر الجئا" اذبحوا األطفال"
  

  ً.عاد، لكنه لم يصبر طويال
 أوسع ًفي الثانية عشرة من عمره ضبطوه يعلم ويجادل في مجامع اليهود، ثم اختفت آثاره ليظهر فجأة في سن الرشد مدشنا

الصدوقيون، الفريسيون، :  مثله، وبدأت المشاغبة ومن كل نوع وضد الكلًاختار اثني عشر كادحا .حملة تحريضية
  .َالصيارفة وباعة الحمام

  
  .ية، تجاوزات على الشريعة وأنظمة الدولة تعد بالمئات، مخالفات يومًلم يوفر أحدا

  !عاشرهم...ال يعاشرون الخطاة
  !عمل حتى تعب...ال يعملون يوم السبت

  !غفر...ال يغفرون الخطايا
  !لم يغتسل...يغتسلون كالمصاب بالجرب قبل األكل

  !جلس في الصف األخير...يجلسون في المتكآت األولى
  .ر في لعب الشوط حتى النهايةاستم...ضجوا منه، لم يكترث
  .سياسة عض األصابع

  .ًوصرخوا أوال...
  

  :تهمتان...أحالوه على المحكمة بجرم سياسي
  )2:23لوقا " (يفسد األمة" -
  )5:23لوقا " (إنه يهيج الشعب" -

  :سأله بيالطس
  .أنت قلت، ثم أضرب عن الكالم: ؟ فأجابهأنت ملك اليهود 

  .أحرجهم فأخرجهم
  .احواص ... اصلبه. ..اصلبه 

  .صلبوه، فقام في اليوم الثالث
وحين هموا بإلقاء القبض عليه  ،ّكلم مريم المجدلية أشهر الخاطئات: وفي اللحظة األولى لقيامته ارتكب مخالفة جديدة 

  .ثانية، كان قد صعد إلى السماء
  

  .، وزرع القنابل الموقوتة بمختلف األحجامً، حرض جيداً أنه حرض كثيراًصعد متأكدا
  

  ..يدأيها الس
  .المزود، هدايا المجوس، وأخبار الفترة التي تغيبت خاللها...كالعادة ستأتي في الموعد وتجدنا أعددنا لك كل شيء

  .، وقد أفسدنا الناس حسب وصاياكًاطمئن، فلن تبذل جهودا متعبة هذه المرة، فالشعب مهيج سلفا
  

  .أحضر بندقيتك وتعال
عند ) بطلت عادة الصلب(، وسيذبحونك هذه المرة شيوعي  كنعاني أنكحاول استبدال هويتك بهوية أخرى، فال تنسى

  .حواجزهم
  من أقصد بهم؟

 عن ً كامالً هيأت لك ملفاما أننيكعندما تصل أطلعك على األمر،  ... القصة طويلة يا معلم، ولن أشغل بالك بها منذ اآلن
  ً. وسترى عجبا...مناضلي آخر زمن

  .أسرع يا ابن الناصرة، فقد اشتقنا إليك
  .اشتقنا إلى خطاباتك الجماهيرية وعجائبك المفاجأة

  .أسرع حتى نحتفل معا بالنصر
  ...يا معلمي

   يا قائد الثورة
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 قراءتها لكتابها المقدس . حولت اليهودية الى دين سياسي. الصهيونية حركة عالمية

وجعلهم شعب هللا . منحهم أرض فلسطين. تعتبر أن اليهود على عهد مع هللا. حرفية
ًجعلوا من دينهم حزبا . فكأنه أمين سجل عقاري وأمين نفوس في آن واحد. المختار
. ؤتمر تأسيسي في العقد األخير من القرن التاسع عشر في أوروباذلك بعد م. ًسياسيا

. جاء من الدولة االمبريالية الكبرى في ذلك الحين. 1915الوعد الحقيقي كان في عام 
أعطاهم الوعد بلفور لقاء سر صناعة األستون، وهو مادة كيماوية تدخل في صناعة 

يم وايزمان، الذي جعلوا منه أول رئيس السر كان اكتشفه العالم الكيماوي حاي. المتفجرات
عرضوا المنصب قبل ذلك على اينشتاين، فرفض رغم أنه . 1948جمهورية في عام 

 ً.كان يهوديا
 

أسسوا في مطلع القرن العشرين ما يعرف بالوكالة اليهودية لشراء األرض في فلسطين، 
بعض . ًلوجيا على ذلكوال إثبات تاريخيا أو أركيو. ًالتي يعتبرونها وهما أرض الميعاد

ًالكتاب، ومنهم يهود، اعتبروا أن اليهود لم يكونوا يوما في فلسطين، إذ ال أثار تدل على  ّ
جاؤوا من مكان آخر، كما قال المؤرخ الشهير المرحوم كمال صليبي في كتابه . ذلك

 .”اليهود جاؤوا من هناك“
 

أشهر أحداث تلك . ينقاومهم الفلسطينيون والعرب سنوات طويلة في القرن العشر
ما مر يوم في تاريخ الصراع . 1929-1926المقاومة كان إضراب دام ثالث سنوات، 

: إال وكان الصهاينة معتمدين على المؤازرة بالمال والسالح من دولة استعمارية كبرى
دائما كانوا، وما زالوا، ينقلون والءهم للدولة . بريطانيا، ثم فرنسا، ثم الواليات المتحدة

 .وهي اآلن الواليات المتحدة. المبريالية األقوىا
 

رفضوا كل ما عرض عليهم في آسيا . عرضت عليهم أمكنة عدة لقيام دولتهم في العالم
 كانوا يملكون أقل من ستة بالمئة من 1948عندما نشبت حرب . وأفريقيا، أال فلسطين

. ًكريا وأكثر تنظيماانتصروا في تلك الحرب ضد العرب ألنهم كانوا األقوى عس. األرض
أول من . كانت معظم الدول العربية المهاجمة إما تحت االستعمار أو خارجة للتو منه

أسسوا دولتهم على قتل وتشريد . اعترف بهم االتحاد السوفياتي ثم الواليات المتحدة
أجروا العديد من المذابح في القرى والبلدات . الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضهم

 ).ًعلى أمل العودة قريبا(ة إلرهاب العرب وإخراج الفلسطينيين من أرضهم الفلسطيني
 

منذ قيام . ًالوكالة اليهودية كانت تنظيما موازيا للدولة الحاكمة في فلسطين وهي بريطانيا
وما زالوا يخالفونها ويقضمون األرض . دولتهم خالفوا قرارات األمم المتحدة بالتقسيم

مرجعيتهم الوحيدة كتابهم . ُ يهمهم ما يسمى القانون الدوليال. ًالفلسطينية تدريجيا
 .المقدس؛ وهو ليس كتاب تاريخ

 
وإذا تحدثوا عن التاريخ فهم ال يتعرفون إال على . ايديولوجيا دينية ال تعترف بالتاريخ

قصصهم في التوراة أخذ الكثير منها . هم واحد من األديان اإلبراهيمية الثالثة. روايتهم له
 .ع الدينين اإلبراهيميين اآلخرينأتبا
 

مثل كل أصولية دينية ال يعتبرون التاريخ الموضوعي الذي تفيد كتابته الدراسات 
عهدهم مع هللا أعطاهم عصمة ليست . هم في نظر أنفسهم شعب هللا المختار. الموضوعية

 .لغيرهم، في نظرهم
 

نظرية . عترف بالتاريخفي كل دين أصولية ال ت. أصوليتهم تشبه األصوليات األخرى
ّاألصل هو في نظرهم ما يزودهم بالتفوق. األصل تطغى على ما عداها ّالشعور بالتفوق . ّ

يعتبرون اآلخر أقل . يمارسون األبارتايد في فلسطين المحتلة. يقود الى العنصرية
يتظاهرون بالضعف نتيجة ما أصابهم في . ًاستحقاقا بالوجود؛ هذا إذا اعترفوا باآلخر

يراكمون . روبا من اضطهاد، وهم اآلن أقلية وسط بحر عربي يتألف من أكثرية حاقدةأو
  ون السالحــيملك. ل النووي قام بمساعدة فرنساـــالمفاع. هو في معظمه أميركي. السالح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعتبرون حسب جابوتنسكي، األب الروحي . هم وحدهم من بين الدول المجاورة.  النووي
َهو، أن العرب ال يواجهوا إال بالحديد والنارلنتنيا  .حربهم ضد العرب متصلة. ُ

 
. ًجيشهم هو من أكثر الجيوش انتظاما في العالم. ينتصرون بالمال والسالح والتنظيم

يجيدون . أصوليتهم أدت بهم الى استخدام العنف ضد أعدائهم في الداخل والخارج
يتصرفون باستعالء تجاه الغير، . نتهازهايخلقون أسباب الحرب ال. تكنولوجيا الحرب

خاصة (األصولية المسيحية . على عكس من الضعف والمسكنة اللتين يتبجحون بهما
. وتسمي نفسها صهيونية مسيحية. ًتدعمهم دعما مطلقا) جناح كبير من البروتستانتية

ربية يخرج التطبيع مع دول ع. ربما اعتقدوا أنه في الخفاء هناك أصولية إسالمية تؤيدهم
كل نظرية حول األصول . برر دعاتهم التطبيع باألصول اإلبراهيمية. ذلك الى العلن

كل . القصص التوراتية معظمها من أساطير سومر. ًتصل بنا تاريخيا الى أصول وهمية
 .دين إبراهيمي آخر أخذ عنهم قصتهم التوراتية وتبناها

 
يطبق هذا أو ذاك حسب . المشروع الصهيوني لم يتوقف في ضم األرض وقضمها

ًالظروف المتغيرة زمانيا ومكانيا يعتبرون أنهم من خالل التطبيع سوف يصلون بالهيمنة . ً
ًسيكون ذلك صعبا عليهم، وإن لم يكن . الى حنايا الوعي العربي والثقافة العربية

وف سيفشلون وس. همنا إصالح الثقافة العربية. همهم مصادرة الثقافة العربية. ًمستحيال
لم يبحث أحد حتى اآلن فيما . يمتنع العرب عليهم كما امتنعوا على غيرهم عبر التاريخ

األرجح أنهم يريدون تدمير هذه . إذا كان التطبيع سيقود الى ذوبانهم في البيئة العربية
  . البيئة لفتح المجال لهم

  
ب اآلن ال حالة العر. المنطقة ال تقبل أصولية من أي نوع، وال صهيونية من أي نوع

لكن التاريخ يعلمنا أن األمة مرت بظروف من هذا النوع، وأن التاريخ . تبشر بالخير
ينجحون ما دام البعض يعتبر فلسطين جوهر . يسير باتجاه تأكيد العروبة ال غيرها

يفشلون حين تصير األمة واثقة من نفسها لتعتبر أن جوهر القضية . القضية العربية
يفعلون كل ما يستطيعون كي ال ينجز العرب إصالح ذاتهم . عربيةالعربية هو القضية ال

وبناء مجتمعات متماسكة ستكون األقليات فيها محترمة وذات حقوق ال يختلف أفرادها 
  . العروبة معتادة على التعددية. عن بقية العرب

  
ًلم تمنع العروبة من أن تحوي أكرادا عربا مثال ً إذا ما ارتضى . ُ

. ًنوا يهودا عربا فلن يكون لهم مكانا في بالدنااليهود أن يكو
مشروع تجاهل التاريخ يزول . ربما رحلوا أو رحل معظمهم

خاصة وأن إصالح المجتمعات العربية لن . باستمرار التاريخ
يكون باالعتماد على الماضي بل على المستقبل، ال على 

الهوية مصير أكثر . األصول بل على المصير وعلى المستقبل
. يحاولون ذلك. يدمرون هم وغيرهم الهوية العربية. ها أصلمن

إذا . وهو أمر مستعص أو مستحيل بوجود اللغة العربية
 .صارت اللغة العربية لهجتهم المحكية فقد انتهوا

 
ذلك . ، وفي ذلك سيكون حتف ثقافتهم)الى جانب الحرب(اختاروا المواجهة الثقافية 

 .نوا في المنطقة وخارجها فذلك أمر مستحيلأن يكو. سيضعهم أمام خيارات صعبة
 

مقتضيات . علم األنساب ال يحدد من هم العرب اآلن. العرب ليسوا ذوي أصل واحد
كل مجتمع يرفض االستيعاب والدمج في . الدمج واالستيعاب تحدد ذلك في قطر عربي

 كل مشروع ال ينسجم مع مقتضيات التاريخ سوف. العروبة لن يكون مصيره النجاح
   ن مصير سالحهم النوويوسيكو. هذا ما سيكون مصيرهم. يفشل

 

  
  الفضل شلق
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 " إن تاريخ تطور المجتمع هو، قبل كل شيء، تاريخ تطور اإلنتاج، وتاريخ أنماط

 ."اإلنتاج التي خلفت بعضها البعض عبر القرون
 
في الماركسية، مجموعة مذاهب طورها كارل ماركس وبدرجة أقل فريدريك إنجلز "

: كانت تتألف في األصل من ثالث أفكار مترابطة. منتصف القرن التاسع عشر
ًهناك أيضا . األنثروبولوجيا الفلسفية، ونظرية التاريخ، والبرنامج االقتصادي والسياسي

. 1914رستها الحركات االشتراكية المختلفة، خاصة قبل عام الماركسية كما فهمتها ومما
ية كما صاغها فالديمير إيليتش لينين وتعديلها جوزيف ثم هناك الماركسية السوفيت

أصبحت عقيدة ). ) انظر اللينينية(ستالين، والتي كانت تحت اسم الماركسية اللينينية 
تضمنت فروع هذا ). 1917(األحزاب الشيوعية التي تأسست بعد الثورة الروسية 

عه، البديل الصيني لماو الماركسية كما فسرها المناهض للستالينية ليون تروتسكي وأتبا
ًكانت هناك أيضا . تسي تونغ للماركسية اللينينية، وماركسية مختلفة في العالم النامي

الماركسية غير العقائدية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي غيرت فكر ماركس 
باقتراضات من الفلسفات الحديثة، بشكل أساسي من فلسفات إدموند هوسرل ومارتن 

لعل اهم السئلة التي تطرح في هذا . ًيدجر ولكن أيضا من سيغموند فرويد وآخرينها
من أين أتت الماركسية؟ ولماذا الماركسية مهمة؟ وكيف تختلف : المقام هي التالية

 الماركسية عن األشكال األخرى لالشتراكية؟ وكيف تختلف الماركسية عن اللينينية؟
 
  
 

يمثل عمله . توب في الفلسفة، ناهيك عن نظام فلسفيال يمكن اختزال عمل ماركس المك
ًكله نقدًا جذريا للفلسفة، خاصة ج نظام هيجل المثالي وفلسفات اليسار واليمين بعد . ً

أعلن ماركس أن الفلسفة يجب . ومع ذلك، فهو ليس مجرد إنكار لتلك الفلسفات. الهيغليين
ر العالم؛ يجب على المرء أن يهتم لم يعد بإمكان المرء االكتفاء بتفسي. أن تصبح حقيقة

وهذا بدوره يتطلب نقدًا . بتحويله، مما يعني تغيير كل من العالم نفسه والوعي البشري به
في الواقع، اعتقد ماركس أن كل المعرفة تنطوي على نقد . للتجربة مع نقد لألفكار

، والغربة، والتطبيق التملك(ًبدال من ذلك، يعج عمله بالمفاهيم . ًلم يكن تجريبيا. لألفكار
التي ورثها عن الفالسفة ) العملي ، والعمل اإلبداعي ، والقيمة ، وما إلى ذلك

واالقتصاديين السابقين ، بما في ذلك هيجل ، ويوهان فيشت ، وإيمانويل كانط ، وآدم 
ما يميز فكر ماركس بشكل فريد هو . ستيوارت ميل. سميث ، وديفيد ريكاردو ، وجون

ن تقديم تأكيدات مجردة حول مجموعة كاملة من المشكالت مثل الطبيعة ًأنه بدال م
البشرية والمعرفة والمادة، فإنه يفحص كل مشكلة في عالقتها الديناميكية باآلخرين، وقبل 

 .كل شيء، يحاول ربط لهم في الحقائق التاريخية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية
 
  
 

مساهمة في نقد االقتصاد السياسي، كتب ماركس أن ، في مقدمة كتابه 1859في عام 
: الفرضية التي خدمته كأساس لتحليله للمجتمع يمكن صياغتها بإيجاز على النحو التالي

اإلنتاج الذي يقوم به الناس، يدخلون في عالقات محددة ال غنى عنها ومستقلة عن 
ويشكل . تاجهم الماديةإرادتهم، عالقات إنتاج تتوافق مع مرحلة محددة من تطور قوى إن

مجموع عالقات اإلنتاج هذه البنية االقتصادية للمجتمع، واألساس الحقيقي الذي يقوم عليه 
. البناء الفوقي القانوني والسياسي، والذي يتوافق مع أشكال محددة من الوعي االجتماعي

سياسية والفكرية يحدد نمط اإلنتاج في الحياة المادية الطابع العام للعمليات االجتماعية وال
ليس وعي الرجال هو الذي يحدد وجودهم؛ على العكس من ذلك، فإن وجودهم . للحياة

 .االجتماعي هو الذي يحدد وعيهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ًتم رفع هذه الفرضية إلى مستوى القانون التاريخي، وأطلق عليها الحقا اسم المادية
) ؛ البيان الشيوعي1848(طبقها ماركس على المجتمع الرأسمالي، في كل من . التاريخية

على الرغم من . وفي كتابات أخرى") رأس المال"؛ 1867، 1المجلد (و راس المال 
ماركس فكر في فرضيته في العمل لسنوات عديدة، إال أنه لم يصيغها بطريقة دقيقة أن

ًإذا أخذ المرء النص حرفيا، فإن .  متطابقةلقد خدمته التعبيرات المختلفة لوقائع: للغاية
يكمن أساس كل شيء باعتباره األساس . 1: الواقع االجتماعي منظم على النحو التالي

، أي "قوى اإلنتاج المادية) "أ(يتضمن هذا الهيكل . الحقيقي للمجتمع في البنية االقتصادية
أو الترتيبات االجتماعية الشاملة " عالقات اإلنتاج) "ب(العمل ووسائل اإلنتاج ، و 

ًعلى الرغم من أن ماركس ذكر أن هناك تطابقا . والسياسية التي تنظم اإلنتاج والتوزيع
اإلنتاج التي ال غنى عنها، إال أنه لم يوضح أبدًا " عالقات"لإلنتاج و " القوى المادية"بين 

. فة بينهطبيعة التطابق، وهي حقيقة كان من المفترض أن تكون مصدر تفسيرات مختل
 .ًأتباع الحقا

 
أشكال قانونية وسياسية "فوق الهيكل االقتصادي، ترتفع البنية الفوقية، التي تتكون من . 2

ًال يقول ماركس شيئا عن طبيعة هذا . تتوافق مع البنية االقتصادية" للوعي االجتماعي
األشكال التطابق بين األشكال اإليديولوجية والبنية االقتصادية، إال أنه من خالل 

األيديولوجية يصبح األفراد واعين للصراع داخل الهيكل االقتصادي بين القوى المادية 
بعبارة أخرى، . لإلنتاج وعالقات اإلنتاج الحالية المعبر عنها في عالقات الملكية القانونية

إن . "وهو أساس المجتمع" يحدد مجموع قوى اإلنتاج المتاحة للرجل حالة المجتمع"

 

  

 

 

   زهري اخلويلدي.د

 سونت



  

  اليساري

 

  
7 – The Leftist Writer ::  Issue No. 54 :: December 1st   2021 

كما هي . . . جتماعية والدولة تصدر باستمرار من سيرورات حياة أفراد محددينالبنية اال
تعتمد العالقات السياسية التي يقيمها األفراد ". في الواقع، هذا هو التمثيل واإلنتاج المادي 

هذا األساس االجتماعي على . فيما بينهم على اإلنتاج المادي، وكذلك العالقات القانونية
تم العثور . إنه يلون تحليل ماركس بالكامل: صادي ليس نقطة عرضيةالمستوى االقت

) ؛ األيديولوجيا األلمانية1846–1845كتب (عليها في راس المال وكذلك في 
 ).1844المخطوطات االقتصادية والفلسفية لعام (و
 
  
 

للذهاب مباشرة إلى قلب عمل ماركس، يجب على المرء أن يركز على برنامجه 
يبدأ . هذا مهم لفهم ماركس مثله مثل البيان الشيوعي وراس المال. نسانيةالملموس لإل

كتب في المخطوطات االقتصادية . تفسير ماركس للطبيعة البشرية بالحاجة البشرية
ًباعتباره كائنا . ًهو أوال وقبل كل شيء كائن طبيعي" اإلنسان" أن 1844والفلسفية لعام 

ًطبيعيا وكائنا طبيعيا حيا، فقد ً  وهب من جهة قوى طبيعية، قوى حيوية؛ هذه القوى ًً
ًمن ناحية أخرى، باعتباره كائنا موضوعيا وطبيعيا . موجودة فيه كقدرات وغرائز ً ً

ًوجسديا وحساسا، فهو معاناة ومعتمد ومحدود  أي أن موضوعات غرائزه موجودة ... ً
وتأكيد سلطاته خارجه، مستقلة عنه، لكنها أهداف حاجته ال غنى عنه وضروري لتحقيق 

وبالتالي، فإن نقطة انطالق التاريخ البشري هي الكائنات البشرية الحية، التي . الجوهرية
الحقيقة التاريخية األولى هي إنتاج الوسائل . "تسعى إلى تلبية احتياجات أولية معينة

. هذا الرضا، بدوره، يفتح الطريق الحتياجات جديدة." الالزمة لتلبية هذه االحتياجات
وبالتالي، فإن النشاط البشري هو في األساس صراع مع الطبيعة يجب أن يوفر وسائل 

المشرب، والمأكل، والملبس، وتنمية القوى البشرية، ثم : إشباع احتياجات اإلنسان
في هذا التعهد، يكتشف الناس أنفسهم ككائنات منتجة . القدرات الفكرية والفنية لإلنسان

عالوة على ذلك، فإنهم يؤنسون الطبيعة أثناء . الل عملهمتجعل أنفسهم إنسانيين من خ
من خالل نشاطهم اإلبداعي، من خالل عملهم، فإنهم يدركون هويتهم مع . تجنسهم

ولدوا من الطبيعة، . الطبيعة التي يتقنونها، بينما في نفس الوقت، يحققون الوعي الحر
ًوأصبحوا بشرا كامال بمعارضتها هم ضد الطبيعة ما يفصلهم عندما يدركون في نضال. ً

إن بزوغ فجر الوعي ال ينفصل . عنها، يجدون شروط تحقيقهم، إلدراك مكانتهم الحقيقية
كل ما "من خالل االستيالء على جميع الطاقات اإلبداعية، اكتشفوا أن . عن النضال

يسمى بالتاريخ ليس سوى عملية خلق اإلنسان من خالل العمل البشري، وصيرورة 
". وهكذا فإن اإلنسان لديه دليل واضح ال يقبل الجدل على خلقه بنفسه . إلنسانالطبيعة ل

ُيفهم النشاط البشري في بعده الكوني أن  ". اإلنسان بالنسبة لإلنسان هو الكائن األسمى"ُ
البشر المتجنسون . لذلك من العبث الحديث عن هللا والخلق والمشاكل الميتافيزيقية

غير أن الفرد . لقد استعادوا ملء اإلنسانية في كامل حريتها: بالكامل، كافون ألنفسهم
ًالذي يعيش في مجتمع رأسمالي ليس حرا حقا إنه ليس في بيته في . هو كائن غريب. ً

ًتلعب فكرة االغتراب، التي أخذها ماركس من هيجل ولودفيج فيورباخ ، دورا . عالمه
ًأساسيا في كل أعماله المكتوبة ، بدءا من كتابات ش في . بابه واستكمال داس كابيتالً

ُالمخطوطات االقتصادية والفلسفية، ينظر إلى اغتراب العمل على أنه ينبع من حقيقة أنه 
كلما زاد إنتاج العامل كلما قل استهالكه، وكلما زاد القيم التي يخلقها كلما قلل من قيمته، 

األشياء التي خلقها تعتمد حياة العامل على . منه. ألن منتجه وعمله أصبحا مغتربين
ًولكنها ليست له، لذلك ، بدال من أن يجد وجوده الشرعي من خالل عمله ، فإنه يفقده في 

في ظل هذه الظروف، ينكر العمل . ال عمل ، ال أجر : هذا العالم من األشياء الخارجية له
ية، يتحول الكائن العام لإلنسان، والطبيعة وكذلك ملكاته الفكر. "ملء اإلنسانية الملموسة

تصبح الطبيعة وجسده وجوهره ." إلى كائن غريب عنه، إلى وسيلة لوجوده الفردي
عندما تصل الملكية الخاصة ." ًاإلنسان صار غريبا عن اإلنسان. "الروحي غريبة عنه

الوسيلة التي ينفر بها ... نتاج العمل المنسلب "إلى أعلى مراحل تطورها، فإنها تصبح 
التعبير المادي "ًإنه أيضا في نفس الوقت ". حقيق هذا االغترابت) و(العمل عن نفسه 

على الرغم من عدم وجود دليل على أن ماركس قد ". الملموس للحياة البشرية المنسلبة
ًنبذ هذا التحليل األنثروبولوجي للعمل المنسلب، بدءا من األيديولوجيا األلمانية، واألسباب 

 ل يتم التركيز بشكل متزايد على اغتراب العمل، ال التاريخية واالجتماعية واالقتصادية
ُينظر إلى العمل المغترب على أنه نتيجة لمنتج السوق، وتقسيم . سيما في رأس المال

كمنتجين في المجتمع، ال يخلق العمال السلع . العمل، وتقسيم المجتمع إلى طبقات معادية
متها هي متوسط مقدار العمل قي. هذه البضائع قابلة لالستبدال. إال من خالل عملهم

يأخذ اغتراب العامل أبعاده الكاملة في نظام إنتاج . االجتماعي الذي يتم إنفاقه على إنتاجها
ُالسوق هذا حيث يسحب منه جزء من قيمة البضائع التي ينتجها العامل ويتحول إلى 

من اغتراب ًيزيد إنتاج السوق أيضا . فائض القيمة، وهو ما يملكه الرأسمالي بشكل خاص
وهكذا . العمالة من خالل تشجيع التخصص والعمل بالقطعة وإنشاء الشركات الكبيرة

ُتستخدم قوة عمل العامل مع قوة عمل اآلخرين في توليفة يجهل أهميتها على المستوى 
وبهذا تفقد منتجات العمل جودتها كمنتجات بشرية، فإنها تصبح . الفردي واالجتماعي

يبة وظالمة يخضع لها كل من الفرد الذي يمتلكها بشكل خاص ِفتشات، أي حقائق غر
في اقتصاد السوق، هذا الخضوع لألشياء محجوب بحقيقة أن تبادل . والفرد المحروم منها

يترافق هذا االغتراب االقتصادي األساسي مع اغتراب . البضائع يتم التعبير عنه بالمال

ًمشوها وتبريرا وهميا لعالم تتشوه فيه ًثانوي سياسي وأيديولوجي، والذي يقدم تمثيال  ً ً
ًترتبط األفكار التي يشكلها الناس ارتباطا وثيقا . ًأيضا عالقات األفراد مع بعضهم البعض ً

يبدو أن عمل تمثيالت، والتفكير، واالتصال : "بنشاطهم المادي وعالقاتهم المادية
ا ينطبق على كل نشاط وهذ". الروحي للبشر، هو االنبثاق المباشر لعالقاتهم المادية

ينتج الرجال تمثيالتهم وأفكارهم، لكنهم كرجال . "سياسي أو فكري أو روحي: بشري
." أحياء، رجال يتصرفون كما يتحددون من خالل تطور واضح لقوى اإلنتاج لديهم

يقوم الرجال الذين . "القانون واألخالق والميتافيزيقا والدين ليس لها تاريخ خاص بها
ًجهم المادي بتعديل طرق تفكيرهم ومنتجات طرق تفكيرهم جنبا إلى جنب يطورون إنتا

ليس الوعي هو الذي يحدد الوجود، إنه الوجود "بعبارة أخرى، ." مع وجودهم الحقيقي
في المجتمع البرجوازي الرأسمالي، ينقسم الفرد إلى مواطن سياسي ." الذي يحدد الوعي
رابه السياسي، الذي يتفاقم بفعل عمل الدولة تمثل هذه االزدواجية اغت. وفاعل اقتصادي

من هذه الدراسة للمجتمع في بداية القرن التاسع عشر، توصل ماركس إلى . البرجوازية
رؤية الدولة باعتبارها األداة التي من خاللها سيطرت الطبقة المالكة على الطبقات 

ختلفة، ويظهر في ًيأخذ االغتراب األيديولوجي، بالنسبة لماركس، أشكاال م. األخرى
ًأجرى ماركس نقدًا مطوال للنقد األول في . النظريات االقتصادية والفلسفية والقانونية

لكن االغتراب األيديولوجي يعبر عن نفسه . رأس المال والثاني في األيديولوجيا األلمانية
ي من خالل األخذ باألفكار المتعلقة بالدين التي كانت سائدة ف. بشكل كبير في الدين

ًالدوائر اليسارية بعد هيغلية ، جنبا إلى جنب مع فكر فيورباخ ، اعتبر ماركس أن الدين 
إما لم ينتصر على نفسه أو فقد "إنه انعكاس لوضع الشخص الذي . نتاج الوعي البشري

على ". أفيون للشعب"إنه ). الفرد في عالم الملكية الخاصة" (نفسه بالفعل مرة أخرى
 . ماركس أن الدين لن يختفي إال بتغييرات في المجتمععكس فيورباخ ، اعتقد

 
  
 

في هذا العمل، استعير معظم . قام ماركس بتحليل نظام اقتصاد السوق في داس كابيتال
فئات االقتصاديين اإلنجليز الكالسيكيين سميث وريكاردو، لكنه قام بتكييفها وتقديم مفاهيم 

 لرأس المال أن ماركس يدرس فيه من السمات المميزة. جديدة مثل فائض القيمة
يعتمد تحليله على فكرة أن البشر . االقتصاد ككل وليس في جانب أو آخر من جوانبه

النظام الذي يحلله هو . كائنات منتجة وأن كل القيمة االقتصادية تأتي من العمل البشري
خاصة إنه نظام للمشاريع ال. في األساس نظام إنجلترا في منتصف القرن التاسع عشر

والمنافسة نشأ في القرن السادس عشر من تطور الطرق البحرية والتجارة الدولية 
تقسيم العمل (تم تسهيل صعودها من خالل التغييرات في قوى اإلنتاج . واالستعمار

تم الحصول على ثروة . ، واعتماد الميكنة، والتقدم التقني)وتركيز ورش العمل
لذلك يبدأ ". التراكم الهائل للسلع"اد من خالل المجتمعات التي أدت إلى هذا االقتص

ًوفقا . ماركس بدراسة هذا التراكم، وتحليل التبادالت غير المتكافئة التي تحدث في السوق
ًلماركس، إذا قدم الرأسمالي أمواال لشراء خيوط قطنية إلنتاج األقمشة وباع المنتج بمبلغ 

ال يتم االحتفاظ بتقدم القيمة في . " إضافيأكبر مما دفعه، فيمكنه استثمار الفرق في إنتاج
التداول فحسب، بل إنه يتغير في حجمه، ويضيف ميزة إضافية لنفسه، ويجعل نفسه أكثر 

التحول إلى ماركس ممكن فقط ألن ." قيمة، وهذه الحركة هي التي تحوله إلى رأس مال
تنتج قوة العمل . ملالرأسمالي قد استولى على وسائل اإلنتاج، بما في ذلك قوة عمل العا

يتم تحديد قيمة قوة العمل من خالل مقدار العمل الالزم إلنجابها . اآلن أكثر مما تستحق
لكن في يد . أو ، بعبارة أخرى ، بالمقدار الذي يحتاجه العامل للعيش وإنجاب األطفال

ها الرأسمالي، تنتج قوة العمل المستخدمة خالل اليوم أكثر من قيمة القوت التي يحتاج
ًيخصص الرأسمالي الفرق بين القيمتين، وهو يتوافق تماما مع فائض . العامل وعائلته

ال يهتم ماركس بما إذا كانت توجد في . القيمة الذي يحققه الرأسماليون في السوق
 وهي حقيقة -المجتمع الرأسمالي مصادر فائض القيمة بخالف استغالل العمل البشري 

وهو ال ). 1942(ي الرأسمالية واالشتراكية والديمقراطية أشار إليها جوزيف شومبيتر ف
فائض القيمة ينتج من توظيف قوة : ًيزال مقتنعا بالتأكيد على هذا المصدر األساسي

من خالل عمله، يخلق العامل قيمة . يشتري رأس المال قوة العمل ويدفع أجورها. العمل
ًنا فقط من أجل إعادة إنتاج القيمة ًيجب أن يعمل وقتا معي. جديدة ال تخصه بل للرأسمالي

ولكن عندما يتم إرجاع هذه القيمة المكافئة، فإنه ال يتوقف عن العمل، . المكافئة ألجره
القيمة الجديدة التي ينتجها خالل هذا . لكنه يستمر في القيام بذلك لعدة ساعات أخرى

يجادل . ي القيمةًالوقت اإلضافي، والتي تتجاوز بالتالي مقدار أجره، تشكل فائضا ف
على سبيل . ماركس طوال تحليله بأن تطور الرأسمالية يترافق مع تناقضات متزايدة

ّالمثال، يعتبر إدخال اآلالت مربحا للفرد الرأسمالي ألنه يمكنه من إنتاج المزيد من السلع  ً
ت ينمو اإلنفاق على اآلال. بتكلفة أقل، لكن التقنيات الجديدة سرعان ما بدأها منافسوها

بما أن العمل وحده هو الذي يمكن أن ينتج فائض . بشكل أسرع من اإلنفاق على األجور
القيمة الذي يأتي منه الربح، فإن هذا يعني أن معدل ربح الرأسمالي على إجمالي إنفاقه 

وبالتالي، . جنبا إلى جنب مع انخفاض معدل الربح، تزداد البطالة. يميل إلى االنخفاض
.  غير مستقر، كما هو خاضع للضغوط الداخلية الناتجة عن تطورهفإن توازن النظام

زاد عدم االستقرار . ًاألزمات تهزها على فترات منتظمة، تمهيدا ألزمة عامة ستجتاحها
هذا من خالل تشكيل جيش احتياطي من العمال، عمال المصانع والفالحين، الذين يتزايد 
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ر أسلوب عملية اإلنتاج االجتماعي وتوليفها إن اإلنتاج الرأسمالي يطو. "فقرهم باستمرار
ًوفقا ". األرض والعامل: فقط من خالل استنفاد المصدرين اللذين تنبثق منهما كل الثروة

للديالكتيك الماركسي، ال يمكن حل هذه التناقضات األساسية إال بالتغيير من الرأسمالية 
 .إلى نظام جديد

 
  
 

طبقي من االشتراكية الطوباوية ونظريات هنري ورث ماركس أفكار الصراع الطبقي وال
وقد أعطت هذه المواد جوهر كتابات المؤرخين الفرنسيين مثل أدولف . دي سان سيمون

ولكن على عكس المؤرخين . 1789تيير وفرانسوا جيزو عن الثورة الفرنسية عام 
إن  ".الفرنسيين، جعل ماركس الصراع الطبقي الحقيقة المركزية للتطور االجتماعي

 ."تاريخ كل المجتمعات البشرية الموجودة حتى اآلن هو تاريخ الصراع الطبقي
 

. من وجهة نظر ماركس، يتم التعبير عن الطبيعة الديالكتيكية للتاريخ في الصراع الطبقي
طبقتان أساسيتان، تتجمع حولهما . ًمع تطور الرأسمالية، يأخذ الصراع الطبقي شكال حادًا

أصحاب وسائل اإلنتاج، أو : مية، تتعارض في النظام الرأسماليطبقات أخرى أقل أه
إن سقوط . البرجوازية تنتج حفاري قبورها. "البرجوازية، والعمال، أو البروليتاريا

إن . ألن) البيان الشيوعي"(البرجوازية وانتصار البروليتاريا أمران ال مفر منهما 
تناقض لعملية اإلنتاج االجتماعي، وهي عالقات اإلنتاج البرجوازية هي الشكل األخير الم

متناقضة ليس من حيث التناقض الفردي، بل من حيث التناقض الناشئ عن ظروف 
الوجود االجتماعي لألفراد؛ لكن قوى اإلنتاج التي تتطور في وسط المجتمع البرجوازي 

مع هذا التطور االجتماعي . تخلق في نفس الوقت الظروف المادية لحل هذا التناقض
عندما يدرك الناس خسارتهم، اغترابهم، . تنتهي عصور ما قبل التاريخ للمجتمع البشري

ًكحالة عالمية غير بشرية، سيكون من الممكن لهم المضي قدما في تحول جذري في 
ستكون هذه الثورة مقدمة لتأسيس الشيوعية واستعادة عهد . وضعهم عن طريق الثورة

وازي القديم بفئاته وتضاداته الطبقية، سيكون هناك ًبدال من المجتمع البورج. "الحرية
لكن بالنسبة ." ًاتحاد يكون فيه التطور الحر لكل فرد شرطا للتطور الحر للجميع

قمع عنيف لظروف "أحدهما هو اندالع حريق أخير، . لماركس، هناك وجهتا نظر للثورة
زية والبروليتاريا إلى ، والذي يحدث عندما تصل المعارضة بين البرجوا"اإلنتاج القديمة
تم تحديد هذا المفهوم بطريقة مستوحاة من الجدلية الهيغلية للسيد والعبد، . أقصى حد لها

المفهوم اآلخر هو الثورة الدائمة التي تنطوي على تحالف ). ؛ العائلة المقدسة1845(في 
 ال تتحد إال مؤقت بين البروليتاريا والبرجوازية الصغيرة المتمردة على الرأسمالية التي

بمجرد فوز االئتالف بأغلبية، تشكل سلطة بروليتارية غير رسمية نفسها . بشكل سطحي
وتتمثل مهمتها في التربية السياسية والثورية . إلى جانب السلطة البرجوازية الثورية

 ًللبروليتاريا، وتكفل تدريجيا نقل السلطة القانونية من البرجوازية الثورية إلى البروليتاريا
بعناية، يكتشف المرء التناقضات التي تشير إلى أن " البيان الشيوعي"إذا قرأنا . الثورية

عالوة على ذلك، لم يحلل ماركس . ماركس لم يوفق بين مفهومي الثورة الكارثية والدائمة
الطبقات على أنها مجموعات محددة من األشخاص الذين يعارضون مجموعات أخرى 

الكتابات والفترات، يختلف عدد الفئات؛ ولألسف سقط القلم من اعتمادًا على . من الناس
، على وشك تناول ) 3المجلد (يد ماركس في اللحظة التي كان فيها ، في داس كابيتال 

ًعند قراءة رأس المال، يتبقى لنا أيضا انطباع غامض فيما يتعلق بتدمير . السؤال
التي يتوقعها ماركس، أم نتيجة عمل " لألزمة العامة"هل سيكون ذلك نتيجة : الرأسمالية

 البروليتاريا الواعية، أم كليهما في آن واحد؟
 
  
 

 واكتشف بروليتاريا إنجلترا عندما تولى إدارة 1842ًأصبح إنجلز شيوعيا في عام 
، وهو العام الذي 1844في عام . مصنع مانشستر التابع لشركة القطن التي يملكها والده

 مع ماركس وصداقته، كان إنجلز ينهي كتابه مخطط نقد لالقتصاد بدأ فيه عالقته الوثيقة
احتوت هذه الدراسة الرائعة بشكل . قل.  نقد سميث وريكاردو وميل وج-السياسي 

أساسي على النقد الذي كان ماركس يوجهه لالقتصاد السياسي البرجوازي في رأس 
نجلز بعناية حياة عمال ذلك خالل السنوات األولى من إقامته في مانشستر، الحظ إ. المال

، )حالة الطبقة العاملة في إنجلترا(المركز الصناعي العظيم ووصفها في في إنجلترا 
ًكان هذا العمل تحليال لتطور الرأسمالية الصناعية . .  في اليبزيغ1845المنشور عام 

وجيا األيديول"و " العائلة المقدسة"تعاون مع ماركس في كتابة . وعواقبها االجتماعية
تعتبر المراسالت بينهما ذات أهمية أساسية لطالب داس ". البيان الشيوعي"و " األلمانية

كابيتال، ألنها توضح كيف ساهم إنجلز بتزويد ماركس بكمية كبيرة من البيانات التقنية 
استمر هذا التعاون حتى وفاة ماركس . واالقتصادية ومن خالل انتقاد المسودات المتعاقبة

ًد وفاته بنشر المخطوطات التي تركها ماركس، والتي حررها إنجلز ، مشكال واستمر بع
ردًا على . كما كتب مقاالت مختلفة عن أعمال ماركس.  من رأس المال3 و 2المجلدين 

ُانتقادات ألفكار ماركس من قبل اشتراكي يدعى يوجين دوهرينغ ، نشر إنجلز العديد من 
 ؛ ثورة هير يوجين دوهرينغ في العلوم ، 1878(المقاالت التي تم جمعها تحت عنوان 

، الذي بدأه ) ديالكتيك الطبيعة(، و عمل غير مكتمل ، ) دوهرنج-المعروف باسم ضد
يمكن مالحظة أهمية هذه الكتابات في التطور الالحق للماركسية . 1876-1875حوالي 

ًا ما يكون جدليا ، ًطور، بأسلوب واضح وغالب"من خالل مالحظة لينين القائلة بأن إنجلز 
ًاألسئلة العلمية األكثر عمومية والظواهر المختلفة للماضي والحاضر وفقا للفهم المادي لـ 

ًلكن إنجلز كان مدفوعا إلى تبسيط ". التاريخ والنظرية االقتصادية لكارل ماركس 
لة المشكالت حتى تكون تربوية؛ كان يميل إلى تخطيط األشياء وتنظيمها كما لو أن األسئ

أدت الروابط التي أسسها على هذا النحو بين بعض أفكار . األساسية قد تمت تسويتها
ماركس الحاكمة وبعض األفكار العلمية في عصره إلى ظهور فكرة أن هناك فلسفة 

نقد الحياة "كانت الفكرة هي لعب دور هام في انتقال الماركسية من . ماركسية كاملة
إن مناهضة دوهرنج . دمج فيها الفلسفة والتاريخ والعلومإلى عقيدة متكاملة تن" اليومية

. ذات أهمية أساسية ألنها تشكل الصلة بين ماركس وأشكال معينة من الماركسية الحديثة
في البداية، يحاول . الفلسفة، واالقتصاد السياسي، واالشتراكية: يحتوي على ثالثة أجزاء

ات جدلية، بمعنى أن الواقع المرئي هو إنجلز إثبات أن العلوم الطبيعية وحتى الرياضي
الطريقة الديالكتيكية في التحليل والفكر تفرضها القوى المادية التي يتعاملون : ديالكتيكي

يكتب . وبالتالي يتم تطبيقه بشكل صحيح على دراسة التاريخ والمجتمع البشري. معها
الكتيك المادي لعمل نقد باستخدام الدي". الحركة هي في الواقع نمط وجود المادة: "إنجلز

ألطروحة دوهرينغ ، والتي بموجبها تسود القوى السياسية على جميع البقية في تشكيل 
ًالتاريخ ، يقدم إنجلز توضيحا جيدًا للفكرة المادية للتاريخ ، والتي تركز على الدور 

تشكل الفصول األخرى من قسم . العوامل كقوى دافعة في التاريخ. الرئيسي لالقتصاد
القيمة : االقتصاد السياسي مقدمة سهلة القراءة لألفكار االقتصادية الرئيسية لماركس

يبدأ قسم االشتراكية بإعادة . ، والعمل، ورأس المال، وفائض القيمة)بسيطة ومعقدة(
في نهاية الفصول . صياغة نقد النظام الرأسمالي كما تم إجراؤه في رأس المال

ولة واألسرة والتعليم، يحدد إنجلز الشكل الذي سيكون المخصصة لإلنتاج والتوزيع والد
عليه المجتمع االشتراكي، مجتمع لم يعد فيه مفهوم القيمة له عالقة بتوزيع السلع المنتجة 

ًحد وبشكل مباشر عمال اجتماعيايصبح في آن وا"ألن كل العمل  ، ولم يعد هناك حاجة "ً
". منعطف"تويه كل منتج من خالل إلى التأكد من مقدار العمل االجتماعي الذي يح

سيختفي تقسيم العمل والفصل بين المدينة . ستعمل خطة اإلنتاج على تنسيق االقتصاد
بفضل الخطة، ستكون الصناعة ". قمع الطابع الرأسمالي للصناعة الحديثة"والريف مع 

 في جميع أنحاء البالد من أجل المصلحة الجماعية، وبالتالي ستختفي المعارضة بين
ًأخيرا، بعد تحرير البشرية من .  لصالح كل من الصناعة والزراعة-المدينة والريف 

ًحالة العبودية التي فرضها نمط اإلنتاج الرأسمالي، ستلغى الدولة أيضا وسيختفي الدين  ُ
ومن أبرز سمات ضد دوهرينغ اإلصرار على وهو ما يرفضه ". بالموت الطبيعي"

ال يعترف إال بالقيم النسبية المرتبطة . القيم المطلقةإنجلز أن يؤسس االشتراكية على 
ال يمكن أن تقوم االشتراكية على أساس . بالظروف التاريخية واالقتصادية واالجتماعية

كتب ماركس هذا في . كل حقبة يمكنها أن تنفذ بنجاح فقط ما تستطيعه: المبادئ األخالقية
 .1859مقدمته عام 

 
  
 

لز اتخذها كارل كاوتسكي ، محرر الجريدة الرسمية للحزب القيادة النظرية بعد إنج
؛ 1887(كتب كارل ماركس . Die Neue Zeitاالشتراكي الديمقراطي األلماني ، 
، حيث يتم تقديم عمل ماركس كنظرية اقتصادية في )المذاهب االقتصادية لكارل ماركس

 إلى نوع من اختزل كاوتسكي أفكار ماركس والجدل التاريخي الماركسي. األساس
وبينما . وشدد على تزايد إفقار الطبقة العاملة وزيادة درجة التركيز الرأسمالي. التطورية

كان يعارض جميع التسويات مع الدولة البرجوازية، فقد قبل الحجة القائلة بأن الحركة 
االشتراكية يجب أن تدعم القوانين التي تعود بالفائدة على العمال بشرط أال تعزز سلطة 

رفض فكرة التحالف بين الطبقة العاملة والفالحين، واعتقد أن اإلطاحة بالدولة . الدولة
الرأسمالية واكتساب الطبقة العاملة للسلطة السياسية يمكن تحقيقهما بطريقة سلمية، دون 

ًبصفته أمميا، فقد دعم السالم رافضا الحرب والعنف. اإلخالل بالبنى القائمة بالنسبة له، . ً
كانت هذه هي السمات الرئيسية للماركسية األلمانية . ًحرب نتاجا للرأسماليةكانت ال

لقد . إلدوارد برنشتاين" التحريفية"في الوقت الذي ظهرت فيه النظريات " األرثوذكسية"
ًأثار برنشتاين جدال كبيرا بالمقاالت التي كتبها في عام   للزمن الجديد، بحجة أن 1896ً

اتسع االختالف بينه وبين نشر متطلبات االشتراكية . راجعةالماركسية بحاجة إلى الم
، حيث قدم 1899في عام ) االشتراكية التطورية(ومهام االشتراكية الديمقراطية 

حجر مضاد : كاوتسكي ردودًا جديدة في برنشتاين و البرنامج االشتراكي الديمقراطي
لمولد روزا لوكسمبورغ في والماركسية البولندية ا) ؛1899للنقد والبرنامج االجتماعي 

ركز . 1899، كالهما في عام ) اإلصالح أو الثورة(ثورة اإلصالح االجتماعي 
إلى جانب االقتصاديين في . ًبرنشتاين أوال وقبل كل شيء على نظرية العمل للقيمة

عصره، اعتبرها قديمة، سواء في الشكل الذي شرحه االقتصاديون البريطانيون 
عالوة على ذلك، جادل بأن الصراع .  مبين في داس كابيتالالكالسيكيون وكما هو

الطبقي أصبح أقل حدة وليس أكثر حدة، ألن التركيز لم يكن يتسارع في الصناعة كما 
أظهر برنشتاين هذا على . توقع ماركس، وفي الزراعة لم يكن يتزايد على اإلطالق
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كما جادل بأن الكارتالت . يةأساس البيانات اإلحصائية األلمانية والهولندية واإلنجليز
ونقابات األعمال تعمل على تسهيل تطور الرأسمالية، وهي حقيقة تلقي بظالل من الشك 

ًمجادال أن عددًا قليال من نظريات . على صحة نظرية ماركس عن األزمات الرأسمالية ً
ماركس لم تكن قائمة على أسس علمية، ألقى برنشتاين باللوم على البنية الهيجلية 
ٍوالريكاردية لعمل ماركس في فشله في مراعاة الواقع المرئي بشكل كاف، وأجاب 
كاوتسكي لهذا، أنه مع تطور الرأسمالية، أصبحت الزراعة وهو قطاع يعتمد أكثر فأكثر 

ًاتخذت لوكسمبورغ موقفا مفاده أن . على الصناعة، باإلضافة إلى تصنيع الزراعة
نمو مع تقدم الرأسمالية المالية واستغالل تناقضات الرأسمالية لم تتوقف عن ال

المستعمرات، وأن هذه التناقضات كانت تؤدي إلى حرب من شأنها أن تمنح البروليتاريا 
 .فرصتها لتولي السلطة بالوسائل الثورية

 
  
 

ظهر هذا في المقدمة مع . كان سؤال الحرب والسالم من أكثر األسئلة إثارة لالنقسام
ية األولى، عندما صوت نواب الحزب االشتراكي الديمقراطي في اندالع الحرب العالم

من بين الماركسيين األلمان الذين عارضوا . الرايخستاغ األلماني لصالح تمويل الحرب
 بتهمة التحريض ضد 1916ُسجن ليبكنخت عام . الحرب كارل ليبكنخت ولوكسمبورغ

، والتي سبارتاكوس ، تولى قيادة رابطة1918عند إطالق سراحه في عام . الحرب
كما تم القبض على لوكسمبورغ بسبب . أصبحت فيما بعد الحزب الشيوعي األلماني

باإلضافة إلى مقاالتها، وقعت جونيوس ، التي ناقشت فيها . أنشطتها المعادية للعسكرية
 1916ُنشر عام (مع لينين موضوع الحرب العالمية األولى وموقف الماركسيين تجاهها 

زمة االشتراكية الديمقراطية األلمانية اشتهرت بكتابها تراكم رأس المال تحت عنوان أ
  ).  ؛ تراكم رأس المال1913(
  

في هذا العمل، عادت إلى تحليل ماركس االقتصادي للرأسمالية، وال سيما تراكم رأس 
ًوجدت هناك تناقضا لم يالحظه أحد .  من رأس المال2المال كما هو موضح في المجلد 

يبدو أن مخطط ماركس يشير إلى أن تطور الرأسمالية يمكن أن يكون : الحينحتى ذلك 
إلى أجل غير مسمى، على الرغم من أنه يرى في أماكن أخرى أن تناقضات النظام 

خلصت . تؤدي إلى أزمات اقتصادية عنيفة بشكل متزايد ستجرف الرأسمالية بعيدًا
فترض أن الكون يتكون بالكامل لوكسمبورغ إلى أن مخطط ماركس مفرط في التبسيط وي

وأكدت أنه في حالة أخذ الزيادات في اإلنتاجية في االعتبار، . من الرأسماليين والعمال
ًيصبح التوازن بين القطاعين مستحيال ؛ من أجل االستمرار في التوسع ، يجب على 

حين الرأسماليين إيجاد أسواق جديدة في المجاالت غير الرأسمالية ، سواء بين الفال
لن تنهار الرأسمالية إال عندما يصل . والحرفيين أو في المستعمرات والبلدان المتخلفة

كان هذا . إلى حد) الفالحون والمستعمرات وما إلى ذلك(استغالل العالم خارجها 
 .االستنتاج موضوع جداالت عاطفية

 
  
 

لهم بشكل مستقل نشأت المدرسة النمساوية عندما بدأ االشتراكيون النمساويون نشر أعما
أو ) ستوديان-بداية مجموعة ماركس (1904عن األلمان؛ يمكن تأريخها إما من عام 

لمدرسة هم ماكس أدلر، وكارل كان أهم أعضاء ا). إصدار مجلة دير كامبف (1907
كان . ، ورودولف هيلفردينج ، وجوستاف إيكشتاين ، وفريدريك أدلر ، وأوتو باوررينر

الالمع الذي قام لينين بمراجعة نقدية لمسألة الجنسيات أبرزهم باور، المنظر 
؛ تناول في هذا العمل مشكلة القوميات في ضوء تجربة 1906والديمقراطية االجتماعية

لقد فضل حق تقرير المصير للشعوب وشدد على . اإلمبراطورية النمساوية المجرية
لمالية الجمهورية األلمانية بعد ًكان هيلفردينغ وزيرا . العناصر الثقافية في مفهوم القومية

الحرب العالمية األولى في حكومة الديمقراطيين االشتراكيين غوستاف ستريسيمان 
وهو معروف بشكل خاص بعمله رأس المال المالي ). 1928(وهيرمان مولر ) 1923(
، حيث أكد أن الرأسمالية قد أصبحت تحت سيطرة البنوك واالحتكارات )1910(

يعتقد أن نمو المنافسة الوطنية والحواجز الجمركية أدى إلى حرب كان . الصناعية
أثرت أفكار هيلفردينج بقوة على لينين، الذي حللها في كتاب . اقتصادية في الخارج

؛ اإلمبريالية، أعلى مراحل 1917(اإلمبريالية، كاك نوفيشي إيتاب كابيتاليزما 
 ).الرأسمالية

 
  
 

حافظ ماركس على عالقات ثابتة . 1872سية في عام ُترجم رأس المال إلى اللغة الرو
إلى حد ما مع االشتراكيين الروس واهتم بالظروف االقتصادية واالجتماعية 

صل إلى روسيا هو كان الشخص الذي أدخل الماركسية في األ. لإلمبراطورية القيصرية
  ة كان، لكن الشخص الذي قام بتكييف الماركسية مع الظروف الروسيجورجي بليخانوف

 . لينين

 
  

ِولد فالديمير إليش أوليانوف، أو لينين ). اآلن أوليانوفسك( في سيمبيرسك 1870، عام ُ
التحق بجامعة قازان لدراسة القانون لكنه طرد في العام نفسه لمشاركته في إثارة 

.  استقر في سانت بطرسبرغ وانخرط بنشاط مع العمال الثوريين1893في عام . الطالب
؛ حدد المبادئ النظرية وتنظيم الحزب الماركسي كما كان 1902ماذا أفعل؟ مع كراسه 

شارك في المؤتمر الثاني لحزب العمال االشتراكي الديمقراطي . يعتقد أنه يجب تشكيله
، وحث غالبية أعضاء الكونجرس على )1903(الروسي، الذي عقد في بروكسل ولندن 

من الكلمة الروسية التي (البلشفي : نغرستم تشكيل فصيلين في الكو. تبني وجهات نظره
مع ") أصغر"من الكلمة الروسية التي تعني (مع لينين كزعيم والمناشفة ") أكبر"تعني 

ًأراد األول حزبا مقيدًا من المناضلين ودافع عن دكتاتورية . لمارتوف على رأسه
ًأراد األخير حزبا بروليتاريا مفتوحا على مصراعيه، و. البروليتاريا ً التعاون مع ً

ًالليبراليين، ودستورا ديمقراطيا لروسيا في كتيبه خطوة إلى األمام، خطوتين إلى الوراء . ً
، قارن لينين المبادئ التنظيمية للبالشفة ) إلى األمام، خطوتان إلى الوراء؛ خطوة1904(

بل ً، استخلص دروسا إيجابية للمستق1905بعد فشل الثورة الروسية عام . بمبادئ المناشفة
؛ اثنان من تكتيكات 1905(في تكتيكان لالشتراكيين الديمقراطيين في ثورة ديمقراطية 

  . الديمقراطية االجتماعية في الثورة الديمقراطية
  

لقد هاجم بشدة تأثير الفلسفة الكانطية على ألمانيا والماركسية الروسية في المادية والنقد 
 في مؤتمر براغ، 1912في عام ). 1908(؛ المادية والنقد التجريبي 1908(التجريبي 

ًشكل البالشفة أنفسهم حزبا مستقال أثناء الحرب العالمية األولى ، أقام لينين في سويسرا . ً
، حيث درس علم المنطق لهيجل و تطور الرأسمالية وواصل المناقشات مع ماركسيين 

 في 1915في عام . مثل لوكسمبورغ حول معنى الحرب وحق األمم في تقرير المصير
 في كينتال ، نظم مؤتمرين اشتراكيين دوليين لمحاربة 1916زيمروالد ، وفي عام 

، وفي أكتوبر أوصله االنقالب  مباشرة عاد إلى روسيا1917براير الحرب بعد ثورة ف
أدى وضع روسيا والحركة الثورية الروسية في نهاية القرن التاسع . البلشفي إلى السلطة

شرين إلى انحراف لينين، في سياق تطوره وتحليالته، عن مواقف عشر وبداية القرن الع
أعاد اكتشاف الفكر األصلي لماركس من ". "التحريفية"و" الماركسية األرثوذكسية"

لقد رأى . خالل دراسة متأنية ألعماله، وال سيما داس رأس المال والعائلة المقدسة
ًالماركسية شأنا عمليا وحاول تجاوز الصيغ المقبولة  للتخطيط لعمل سياسي من شأنه أن ً

، وكيف يحاربون "أصدقاء الشعب"ما هي (ديموكراتوف؟ . يسيطر على العالم المحيط
" العالقات االجتماعية المادية"، تبنى لينين تمييز ماركس بين )االشتراكيين الديمقراطيين

  ".العالقات االجتماعية األيديولوجية"و 
  

أثناء شرح بنية وتطور التكوين " رأس المال هي أنه من وجهة نظر لينين، كانت أهمية
ًاالجتماعي الذي ينظر إليه حصريا من منظور عالقات اإلنتاج الخاصة به، كان  ُ

ًمع ذلك في كل مكان ودائما يحلل البنية الفوقية التي تتوافق مع عالقات اإلنتاج ) ماركس(
)  الرأسمالية في روسيا؛ تطور1899-1897(في تطور الرأسمالية في روسيا . . "هذه

سعى لينين إلى تطبيق تحليل ماركس من خالل إظهار الدور المتنامي لرأس المال، وال 
مصادرة . سيما رأس المال التجاري، في استغالل العمال في المصانع وعلى نطاق واسع

وهكذا كان من الممكن تطبيق النماذج التي طورها ماركس ألوروبا الغربية . الفالحين
على . في الوقت نفسه، لم يغفل لينين عن أهمية الفالح في المجتمع الروسي. روسياعلى 

ًالرغم من أنه كان تلميذا لماركس، إال أنه لم يعتقد أنه كان عليه فقط تكرار استنتاجات 
نعتقد على . نحن ال نعتبر نظرية ماركس وحدة كاملة غير قابلة للتغيير: كتب. ماركس

لنظرية قد أرست فقط حجر الزاوية للعلم، وهو العلم الذي يجب العكس من ذلك أن هذه ا
على االشتراكيين تطويره في جميع االتجاهات إذا كانوا ال يريدون السماح ألنفسهم 

نعتقد أنه بالنسبة لالشتراكيين الروس، من الضروري بشكل خاص . بتجاوز الحياة
في كتاباته المبكرة، . يالكتيكيأكد لينين بشدة على المنهج الد. صياغة مستقلة للنظرية

ليس أكثر وال أقل من طريقة علم االجتماع، التي ترى "ّعرف الديالكتيك على أنه 
ًوليس كشيء يتم تجميعه ميكانيكيا، وبالتالي يسمح (المجتمع ككائن حي، في تطور دائم 

دقاء أص) . . . (عناصر. بكل أنواع التوليفات التعسفية لمختلف الجماعات االجتماعية
. ً، تبنى وجهة نظر أكثر نشاطا1914بعد أن درس هيجل في أواخر عام ). الشعب

إنه تطبيق عملي يقود من النشاط إلى التفكير ومن التفكير . الديالكتيك ليس مجرد تطور
 .إلى الفعل

 
  
 

، كان 1902في وقت مبكر من عام . ًكما ركز لينين كثيرا على الدور القيادي للحزب
اجة إلى حزب متماسك ذي عقيدة صحيحة، يتكيف مع مقتضيات الفترة، ًمهتما بالح

 في. هم بوضعهم الحقيقيتين الجماهير، مما يساعد على توعيوالذي سيكون قوة دافعة ب
. ما العمل؟ وطالب بحزب ثوري محترف ومنضبط وموجه قادر على هزيمة الشرطة

أجل القيام بذلك، كتب في كتابه من . يجب أن يكون هدفها تأسيس دكتاتورية البروليتاريا
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، كان من الضروري "الديموقراطية في الثورة الديمقراطية-تكتيكات االشتراكية"
إخضاع تمرد الجماهير البروليتارية وغير البروليتارية لتأثيرنا، لتوجيهنا، الستخدامه "

نظرية بدون : "ًلكن هذا لم يكن ممكنا بدون عقيدة." في أفضل حاالتنا من االهتمامات
، في الدولة والثورة، وضع 1917عشية ثورة أكتوبر ". ثورية، ال توجد حركة ثورية

أعطى لينين أهمية كبرى للفالحين . شروط دكتاتورية البروليتاريا وقمع الدولة الرأسمالية
ورأى أنه سيكون من الخطأ الفادح أن تتجاهل الحركة العمالية . في صياغة برنامجه

على الرغم من أنه كان من الواضح أن البروليتاريا الصناعية . فالحينالثورية الروسية ال
شكلت طليعة الثورة، فإن استياء الفالحين يمكن أن يوجه في اتجاه موات للثورة من 

في . خالل وضع بين أهداف الحزب االستيالء على األراضي المملوكة ملكية خاصة
. ، حصل على قرار بهذا المعنى، في المؤتمر الثالث للحزب1903وقت مبكر من عام 

في عام . بعد ذلك، أصبحت دكتاتورية البروليتاريا دكتاتورية البروليتاريا والفالحين
 شجع الفالحين على االستيالء على األرض قبل وقت طويل من موافقة الجمعية 1917

تي من بين تركات لينين للماركسية السوفيتية تلك ال. التأسيسية على اإلصالح الزراعي
كان هذا هو القرار الذي اتخذه المؤتمر العاشر للحزب في ربيع . ثبت أنها ضارة للحزب

، بإيعاز منه، بينما كان البحارة يثورون في كرونشتاد وكان الفالحون 1921عام 
. يزدادون قلقهم في الريف، لمنع جميع الفصائل، وكل نشاط الفصائل، وكل المعارضة

كان لهذا القرار عواقب وخيمة في السنوات الالحقة . بالمنابر السياسية داخل الحز
 .عندما استخدمه ستالين ضد خصومه

 
  
 

إن جوزيف ستالين هو من صنف مجموعة األفكار التي شكلت، تحت اسم الماركسية 
كان ستالين . اللينينية، العقيدة الرسمية لألحزاب الشيوعية السوفيتية وأوروبا الشرقية

ًتولى السلطة تدريجيا بعد وفاة . ًى مختلف قليال عما كان عليه لينينرجل أعمال بمعن
من خالل ممارسة . ، وواصل تطوير االتحاد السوفياتي بقوة كبيرة1924لينين في عام 

نينية لستالين إلى تستند الماركسية اللي. الماركسية، استوعبها، وفي نفس الوقت تبسيطها
): البالشفة(يخ الحزب الشيوعي لعموم االتحاد ، كما هو موضح في تارديالكتيك هيجل

، وعلى المادية )للحزب الشيوعي لالتحاد السوفيتي ؛ تاريخ قصير 1938جاج قصيرع
، 1926يعرض عمله مشاكل اللينينية. ًالتي يمكن اعتبارها تقريبا على غرار فيورباخ

غلب على نهج  طبعة خالل حياته، إيديولوجية القوة والنشاط التي تت11الذي ظهر في 
 :يمكن اختزال المادية الديالكتيكية السوفيتية في أربعة قوانين. لينين األكثر دقة

 
هذه . إنه يمر بمراحل متتالية تحل محل بعضها البعض.  التاريخ هو تطور ديالكتيكي)1(

على الرغم من . المراحل ليست منفصلة، أي أكثر من الوالدة والنمو والموت منفصلة
، إال أن المرحلة ب كانت موجودة حلة ب تلغي بالضرورة المرحلة أمرصحة أن ال

ًال يعتبر الديالكتيك الطبيعة تراكما عرضيا . بالفعل في المرحلة أ وبدأت بواسطتها ً
عالوة على ذلك، فإن . لألشياء، لظواهر منعزلة ومستقلة، بل ككيان موحد ومتماسك

ًلتطور المستمر، حيث يوجد دائما شيء الطبيعة دائمة الحركة، في حالة من التجديد وا
 .يولد ويتطور ويتفكك ويختفي

 . يحدث التطور على قدم وساق وليس بالتدريج)2(
. كل الظواهر تحتوي في حد ذاتها على عناصر متناقضة.  يجب إظهار التناقضات)3(
على الديالكتيك يبدأ من وجهة النظر القائلة بأن األشياء والظواهر الطبيعية تنطوي "

هذه العناصر المتناقضة في ." تناقضات داخلية، ألن جميعها لها جانب إيجابي وسلبي
 .، بحسب ستالين"المحتوى الداخلي لعملية التطور"هذا الصراع هو : صراع دائم

جميع التناقضات األخرى متجذرة في العالقة .  قانون هذا التطور اقتصادي)4(
هم . ة معينة بالكامل من خالل عالقات اإلنتاجيتم تحديد حقب. االقتصادية األساسية

عالقات التعاون أو المساعدة المتبادلة، عالقات الهيمنة أو الخضوع؛ . عالقات اجتماعية
إن تاريخ تطور . "ًوأخيرا، العالقات المؤقتة التي تميز فترة االنتقال من نظام إلى آخر

 أنماط اإلنتاج التي خلفت المجتمع هو، قبل كل شيء، تاريخ تطور اإلنتاج، وتاريخ
 ."بعضها البعض عبر القرون

 
 من هذه المبادئ يمكن استخالص االستنتاجات التالية، الضرورية الختراق أساليب عمل 

ال يمكن اعتبار أي ظاهرة طبيعية، أو وضع تاريخي . الفكر الماركسي اللينيني وتطبيقه
 الظواهر األخرى التي تحيط بها ؛ أو اجتماعي، أو حقيقة سياسية، بمعزل عن الحقائق أو

بما أن الحركة هي الحقيقة األساسية، يجب على المرء أن يميز . يتم وضعه داخل الكل
ًنظرا ألن عملية التطوير تتم على قدم وساق، . بين ما بدأ في االنحالل وما يولد ويتطور

في . وعي جذريينتقل المرء فجأة من سلسلة من التغييرات الكمية البطيئة إلى تغيير ن
المجال االجتماعي أو السياسي، هذه التغييرات النوعية المفاجئة هي ثورات تقوم بها 

يجب على المرء أن يتبع سياسة الطبقة البروليتارية الصريحة التي . الطبقات المضطهدة
 ال يمكن )1(وبالتالي . السياسة اإلصالحية ال معنى لها. تكشف تناقضات النظام الرأسمالي

 ال )2(أو أي فكرة مسبقة أخرى و " العدالة األبدية"كم على أي شيء من وجهة نظر الح
 .يوجد نظام اجتماعي غير قابل للتغيير

ً لكي يكون المرء فاعال، يجب أال يؤسس عمل الفرد على طبقات اجتماعية لم تعد 
. تي تتطورتتطور، حتى لو كانت تمثل في الوقت الحالي القوة المهيمنة، ولكن على تلك ال

طبق . ًيختلف ديالكتيك ستالين المادي والتاريخي اختالفا حادًا عن منظور كارل ماركس
ماركس في البيان الشيوعي الديالكتيك المادي على الحياة االجتماعية والسياسية في 

، درس سيرورة نمو "البرجوازيون والبروليتاريين"في الفصل المعنون . عصره
ل المجتمع اإلقطاعي، ثم نشأة ونمو البروليتاريا داخل البرجوازية الثورية داخ

من المؤكد أنه ربط التطور . الرأسمالية، مع التركيز على الصراع بين الطبقات المعادية
ًومع ذلك، فإن ما كان مهما بالنسبة له لم يكن فقط . االجتماعي بتطور قوى اإلنتاج

فيما يتعلق باالنتصار النهائي  ".ًالنضال ولكن أيضا والدة الوعي بين البروليتاريا
للمقترحات الواردة في البيان، توقع ماركس أن يأتي في المقام األول من التطور الفكري 

قدمة إلعادة نشر إنجلز ، م" (للطبقة العاملة، بالضرورة نتيجة للعمل المشترك والنقاش
بالثورة من الين ما أسماه ، كانت نتيجة جدلية ست)1890 مايو 1، )البيان الشيوعي

، وهي سياسة دكتاتورية لزيادة التصنيع وتجميع الزراعة على أساس القمع األعلى
بالنسبة لستالين، كان المهم هو الهدف المباشر، النتيجة . القاسي والمركزية القوية للسلطة

كانت الخطوة من جدلية شددت على كل من الموضوعي والذاتي إلى موضوع . العملية
ال يجب الحكم على األفعال البشرية . بشكل أكثر دقة، موضوعيموضوعي بحت، أو 

من خالل مراعاة نوايا الفاعل ومكانته في شبكة تاريخية معينة ولكن فقط من حيث ما 
 .تدل عليه بموضوعية في نهاية الفترة المدروسة

 
  

 
ابق، ظهرت وجهة إلى جانب الماركسية اللينينية كما تم شرحها في االتحاد السوفياتي الس

لعب ). انظر التروتسكية(نظر أخرى عبر عنها ليون تروتسكي وأتباعه خصم ستالين 
بعد وفاة . 1917 وعام 1905ًتروتسكي دورا رائدًا في كل من الثورة الروسية عام 

تحول صراعهم إلى حد كبير على مسائل السياسة، الداخلية . لينين، اختلف مع ستالين
 األفكار، رأى تروتسكي أن الثورة في بلد ريفي متخلف ال يمكن أن في مجال. والخارجية

بمجرد وصول البروليتاريا إلى السلطة، يجب أن تقوم . تقوم بها إال البروليتاريا
يجب أن تكون الثورة . باإلصالح الزراعي وأن تتعهد بالتنمية المتسارعة لالقتصاد

لكن الثورة . ائل اإلنتاج، وإال ستفشلاشتراكية، وتنطوي على إلغاء الملكية الخاصة لوس
. البلدان الرأسمالية ستحاول تدميرها. ال يمكن أن تتم بمعزل عن غيرها، كما أكد ستالين

عالوة على ذلك، إلنجاح الثورة يجب أن تكون قادرة على االستفادة من التقنيات 
ودائمة، وموجهة لهذه األسباب، يجب أن تكون الثورة عالمية . الصناعية للدول المتقدمة

ضد البرجوازية الليبرالية والقومية في جميع البلدان، وتستخدم االنتصارات المحلية لدفع 
من الناحية التكتيكية، شدد تروتسكي على ضرورة إيجاد أو خلق وضع . النضال العالمي

ًثوري، وتثقيف الطبقة العاملة من أجل إحداث ثورة فيها، ورؤية أن الحزب ظل منفتحا 
ً االتجاهات الثورية المختلفة وتجنب أن يصبح بيروقراطيا، وأخيرا، عندما حان على ً

 .وقت االنتفاضة
 
  
 

ً ، أحضروا معهم نوعا جديدًا 1948عندما تولى الشيوعيون الصينيون السلطة في عام 
ًيجب دائما النظر . من الماركسية أصبح يسمى الماوية على اسم زعيمهم ماو تسي تونغ

كان تفكيره .  فصاعدًا1930إلى فكر ماو مقابل الواقع الثوري المتغير للصين منذ عام 
. معقدًا، وهو نوع ماركسي من التحليل مقترن باألساسيات الدائمة للفكر والثقافة الصينية

  . المجتمع االشتراكييتعلق أحد عناصرها المركزية بطبيعة ودور التناقضات في 
  

، على )الشيوعي(ذلك المجتمع االشتراكي ، بما في ة لماو، احتوى كل مجتمعبالنسب
) الشعب( التناقضات بيننا -التناقضات العدائية ) 1": (نوعين مختلفين من التناقضات"

، بين المعسكر اإلمبريالي والمعسكر )المخلصين للبرجوازية الصينية(ا وأعدائن
التناقضات غير ) 2( عن طريق الثورة، و  التي تم حلها-االشتراكي، وما إلى ذلك 

، بين مجموعتين داخل الحزب ة والشعب في ظل النظام االشتراكي بين الحكوم-العدائية 
 التي يتم -، وما إلى ذلك شعب وآخر في إطار النظام الشيوعي، بين قسم من الالشيوعي

اص بفكر ماو من ، ومفهوم التناقض خلنقد األخوي القوي والنقد الذاتيحلها من خالل ا
، كانت بالنسبة لماو، في الواقع. ات ماركس أو لينينحيث أنه يختلف عن تصور

في عالميتها، يجب على المرء أن يبحث . التناقضات عالمية وخاصة في نفس الوقت
ُكل تناقض يظهر شخصية معينة، اعتمادًا على : ويكتشف ما الذي يشكل خصوصيته

ً أحيانا تكون ملحوظة بشدة، -قضات لها جوانب متناوبة التنا. طبيعة األشياء والظواهر
  .ًوأحيانا غير واضحة

  
من المهم تحديدها جيدًا، ألنه إذا فشل . بعض هذه الجوانب أولية والبعض اآلخر ثانوي

هذا . ًالمرء في القيام بذلك، فسيكون تحليل الواقع االجتماعي واألفعال التي تتبعه خاطئا
عنصر أساسي آخر في فكر . الينية والماركسية اللينينية العقائديةبعيد كل البعد عن الست
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إنها فكرة . ماو، والذي يجب النظر إليه في سياق الصين الثورية، هو فكرة الثورة الدائمة
قديمة دعا إليها ماركس ولينين وتروتسكي في سياقات مختلفة ولكنها تفتقر، في صياغة 

  . سالفهالذي تبناه أماو، إلى البعد الدولي 
فاظ بها تم االحت(، فقد جاء ذلك من أفكاره حول صراع البشر ضد الطبيعة بالنسبة لماو
؛ )1952، 1951، 1942(؛ حمالت تصحيح الفكر ) على األقل1938منذ عام 

لك الوقت وضرورة النضال ضد البيروقراطية والهدر والفساد في بلد كان يضم في ذ
زال الحضارات والثقافات القديمة تتغلغل في كل ، حيث ال ت مليون نسمة700 إلى 600

، وحيث ًتماما، حيث كانت البيروقراطية مترسخة من الطبقات البرجوازية والفالحين
.  لقد نشأ من اقتناع ماو بوجوب تسريع وتيرة الثورة.المجتمع السابق كان فاسدا للغاية

 في القفزة 1958 في خطاباته وتجلت في عام 1957ظهرت هذه القناعة في عام 
، ويستند مفهوم ماو للثورة 1966العظيمة لألمام، التي تبعتها الثورة الثقافية في عام 

يجب حشد . الدائمة إلى وجود تناقضات غير عدائية في الصين في الحاضر والمستقبل
ًالشعب في حركة دائمة من أجل المضي قدما في الثورة ومنع المجموعة الحاكمة من 

من الضروري أن نشكل ). كما تصورها في االتحاد السوفيتي(ازية التحول إلى برجو
بين الجماهير رؤية جديدة للعالم من خالل تمزيقهم من سلبيتهم وعاداتهم التي تعود إلى 

 بعد حمالت سابقة 1966هذه هي خلفية الثورة الثقافية التي بدأت عام . قرن من الزمان
  . في حشد الشباب ضد كوادر الحزبلكنها اختلفت عنها في حجمها ويبدو أنها 

  
في هذه الحمالت، استند ماو إلى ماضيه كقائد فالح ماركسي ثوري، من حياته في 

ً، باحثا في وفي صفوف الحرس األحمر في يين آنالقواعد العسكرية والفالحية الحمراء 
 الداخلية -. تجربته السابقة عن طرق لتعبئة الشعب الصيني بأكمله ضد المخاطر

السمة المميزة للماوية هي أنها تمثل نوعا .  التي واجهتها في الوقت الحاضر-ارجية والخ
وبينما كان يعتمد . من الفالحين من الماركسية، مع نظرة ريفية وعسكرية بشكل أساسي

ًعلى الماركسية اللينينية، المتكيف مع المتطلبات الصينية، كان ماو متجذرا في حياة 
 هو نفسه، في الثورات ضد أمراء الحرب والبيروقراطيين التي الفالحين التي أتى منها

  . مألت تاريخ الصين
  

من خالل دمج هذه التجربة في رؤية عالمية للتاريخ، أعطى ماو لها أهمية تتدفق خارج 
في محاولته للبقاء بالقرب من جماهير الفالحين الصينيين، اعتمد . حدود الصين اإلقليمية

الرمزية الموجودة في الطاوية الصينية الشعبية، على الرغم من ماو على فكرة الطبيعة و
يمكن رؤيته في العديد من قصائده التي كتبت باألسلوب . تحولها بسبب الماركسية

هذه الفكرة عن الطبيعة مصحوبة في أعماله السياسية المكتوبة بفكرة . الصيني الكالسيكي
بيعة، وهو مفهوم في فكره يعود إلى بروميثيان اإلنسانية التي تكافح في حرب ضد الط

 . مع تسارع إيقاع الثورة1955 على األقل وأصبح أكثر أهمية بعد عام 1938عام 
 
  
 

 سياسي أو اقتصادي -عبرت ماركسية فيدل كاسترو عن نفسها برفض للظلم بأي شكل 
ة ونزعة عموم أمريكا وبهذا المعنى، فهي مرتبطة بالديمقراطية الليبرالي. أو اجتماعي

تشبه االشتراكية المبكرة . لسيمون بوليفار في أمريكا الالتينية خالل القرن التاسع عشر
ات الفرنسية في النصف األول من القرن التاسع يلكاسترو في ليبراليتها مختلف االشتراك

 من أن فقط بالتدريج بدأت الكاستروية تتطابق مع الماركسية اللينينية، على الرغم. عشر
ترفض . كاسترو كشف منذ بداية الثورة الكوبية عن ارتباطه ببعض أفكار ماركس

فهي صريحة : ماركسية كاسترو بعض مبادئ وممارسات الماركسية اللينينية الرسمية
ماركسية " بدعة"بمعنى ما، فإن الكاسترو هي . ضد الدوغمائية والبيروقراطية والطائفية

في الوقت نفسه، تهدف .  العصابات على السياسات الحزبيةإنه يمجد روح ثورة. لينينية
إمبريالية أمريكية مزعومة، اقتصاد : إلى تطبيق ماركسية أنقى على ظروف كوبا

يمكن للمرء . محصول واحد، مستوى أولي منخفض من التطور السياسي واالقتصادي
 .فارأن يسميها محاولة لتحقيق توليفة من األفكار الماركسية وأفكار بولي

 
  
 

تأثر ظهور المتغيرات الماركسية في العالم النامي بشكل أساسي بالحالة الصناعية غير 
من وجهة النظر الماركسية . المتطورة والوضع االستعماري السابق لألمم المعنية

الفالحي ُالتقليدية، ينظر إلى نمو الرأسمالية على أنه خطوة ضرورية لتفكك المجتمع 
يعتقد بعض المنظرين، مع ذلك، . السابق للرأسمالية ولصعود طبقة البروليتاريا الثورية

ًأن الرأسمالية التي أدخلتها القوى اإلمبريالية بدال من القوى األصلية تحافظ على البنية 
ًاإلقطاعية للمجتمع الفالحي بدال من تدميرها وتعزز التخلف ألن الموارد والفائض 

عالوة على ذلك، تصبح الحركة االشتراكية الثورية تابعة .  القوى االستعماريةتغتصبها
لحركة التحرر الوطني، التي تنتهك نظرية ماركس عن الصراع الطبقي من خالل توحيد 

لهذه األسباب، . جميع الطبقات األصلية في قضية مشتركة هي مناهضة اإلمبريالية
اع النموذج الماوي، بتركيزه على الثورة الزراعية اختارت العديد من البلدان النامية اتب

بديل آخر، بديل خاص . ًضد اإلقطاع واإلمبريالية، بدال من الثورة السوفيتية القديمة
بالعالم النامي، تجاوز الرأسمالية واعتمد على القوة الراسخة للدول الشيوعية األخرى 

 .لدعمها ضد اإلمبريالية
 
 

شكل األحزاب الشيوعية التقليدية وشكل : وعان رئيسيان من الماركسية في الغربهناك ن
ًاليسار الجديد األكثر انتشارا، والذي يعرف أيضا باسم الماركسية الغربية ُ بشكل عام، . ً

تعرقل نجاح األحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية بسبب والئهم المتصور للسلطة 
الشكل البيروقراطي السري للتنظيم الذي ورثوه عن . لدانهمًالسوفيتية القديمة بدال من ب

لينين؛ السهولة التي اندمجوا بها في المجتمع الرأسمالي؛ وما يترتب على ذلك من خوفهم 
التزمت . من المساومة على مبادئهم من خالل تقاسم السلطة مع األحزاب البرجوازية

يتية حتى سبعينيات القرن الماضي، ًاألحزاب الغربية أساسا بسياسات الماركسية السوف
عندما بدأت في الدعوة إلى الشيوعية األوروبية، وهي نسخة معتدلة من الشيوعية شعرت 
أنها ستوسع قاعدة جاذبيتها خارج الطبقة العاملة وبالتالي تحسين فرصها في النجاح 

 قادة ،، وجورج مارشايس، وسانتياغو كاريلوكما وصفها إنريكو بيرلينجير. السياسي
عينيات والثمانينيات على األحزاب الشيوعية اإليطالية والفرنسية واإلسبانية في السب

، ديمقراطي سلمي لتحقيق االشتراكية، فضلت الشيوعية األوروبية اتباع نهج التوالي
  . وشجعت على إقامة تحالفات مع اآلخرين

  
لمركزية للحزب األحزاب السياسية، ضمنت الحريات المدنية، وتخلت عن السلطة ا

ومع ذلك، بحلول الثمانينيات، تم التخلي عن الشيوعية األوروبية إلى حد كبير . السوفيتي
باعتبارها غير ناجحة، وعادت األحزاب الشيوعية في الدول الرأسمالية المتقدمة إلى 

ومع ذلك، يمكن . الماركسية اللينينية األرثوذكسية على الرغم من المشاكل المصاحبة لها
نظر إلى الماركسية الغربية على أنها رفض للماركسية اللينينية، على الرغم من أنها، ال

عندما صيغت ألول مرة في عشرينيات القرن الماضي، اعتقد أنصارها أنهم موالون 
ومن الشخصيات البارزة في تطور الماركسية . للحزب الشيوعي السوفيتي المهيمن

. ، ولوسيان جولدماني لوكاش، وكارل كورشألوروبيون الوسطيون جيورجالغربية، ا
فرانكفورت، أنطونيو غرامشي من إيطاليا؛ المنظرون األلمان الذين شكلوا مدرسة 

؛ وخاصة ماكس هوركهايمر، وثيودور أدورنو، وهربرت ماركوز، ويورغن هابرماس
  . وهنري لوفيفر وجان بول سارتر وموريس ميرلو بونتي من فرنسا

  
ية الغربية في المقام األول بفعل فشل الثورة االشتراكية في العالم لقد تشكلت الماركس

كان الماركسيون الغربيون مهتمين أقل بالممارسة السياسية أو االقتصادية . الغربي
الفعلية للماركسية بقدر اهتمامهم بتفسيرها الفلسفي، ال سيما فيما يتعلق بالدراسات الثقافية 

ح الذي ال جدال فيه للمجتمع الرأسمالي، شعروا أنهم من أجل شرح النجا. والتاريخية
في . بحاجة إلى استكشاف وفهم المناهج غير الماركسية وجميع جوانب الثقافة البرجوازية

النهاية، توصلوا إلى االعتقاد بأن الماركسية التقليدية ليست ذات صلة بواقع المجتمع 
ًجح في أوروبا أوال، ولكن في الواقع، كان ماركس قد تنبأ بأن الثورة ستن. الغربي الحديث

  . أثبت العالم النامي أنه أكثر استجابة
  

ًدافعت الماركسية األرثوذكسية أيضا عن اإلنجازات التكنولوجية المرتبطة بالرأسمالية، 
أظهرت التجربة للماركسيين الغربيين، مع ذلك، . واعتبرتها ضرورية لتقدم االشتراكية

ً بالضرورة األزمات التي وصفها ماركس ولم تؤدي حتما إلى أن التكنولوجيا لم تنتج
، وهي أن كدها في األصل إنجلزعلى وجه الخصوص، اختلفوا مع الفكرة التي أ. ثورة

لقد اعتبروه نقدًا . ًالماركسية هي عقيدة علمية متكاملة يمكن تطبيقها عالميا على الطبيعة
ًللحياة البشرية، وليس علما موضوعيا عاما خاب أملهم من إرهاب عصر ستالين . ًً

وبيروقراطية نظام الحزب الشيوعي، ودافعوا عن فكرة الحكومة من قبل مجالس العمال، 
ًوالتي اعتقدوا أنها ستقضي على السياسيين المحترفين وستمثل حقا مصالح الطبقة 

  .العاملة
  

م الرأسمالي، في وقت الحق، عندما بدا أن الطبقة العاملة مندمجة بشكل جيد في النظا
بشكل عام، تتوافق وجهات . دعم الماركسيون الغربيون المزيد من التكتيكات الالسلطوية

نظرهم مع تلك الموجودة في كتابات ماركس اإلنسانية المبكرة أكثر من توافقها مع 
  . تفسيراته العقائدية الالحقة

  
ين وليس الطبقة العاملة، لقد وجدت الماركسية الغربية الدعم في المقام األول بين المثقف

ومع ذلك، فإن تركيز الماركسيين . وقد اعتبر الماركسيون األرثوذكس أنها غير عملية
الغربيين على نظرية ماركس االجتماعية وتقييمهم النقدي للمنهجية واألفكار الماركسية 

امبر بواسطة هنري تش." قد لون الطريقة التي ينظر بها حتى غير الماركسيين إلى العالم
  وديفيد تي ماكليالن

*** 
  الموسوعة البريطانيةمة عن رجت :المصدر
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  ْلم تعد السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين أو األرضي الفلسطينية المحتلة بالجديدة َ

ئيلية في أو بالغامضة بالنسبة للفلسطينيين، فلقد ألف الفلسطينيون طريقة الحكومة اإلسرا
هذه السياسة التي زادت حدتها وتصاعدها بعد . تحقيق أهدفها بفرض سياسة األمر الواقع
 والتي تحاول إسرائيل من خاللها فرض 1993اتفاق السالم الفلسطيني اإلسرائيلي عام 

 والقدس بشطريها 1967حقيقة السيطرة الكاملة على األرض الفلسطينية المحتلة عام 
وتحديد مالمح للدولة الفلسطينية المستقبلية التابعة والخاضعة الشرقي والغربي، 

 .والمحكومة بالشروط اإلسرائيلية
 

ولم تستطع السياسة الفلسطينية التي اعتمدتها السلطة الوطنية، والمتمثله برفع العرائض 
ًوالشكاوي إلى المنظمات الدولية وحكومات الدول الغربية والتي نادرا ما تحركت فعليا  ً

ًنصاف الفلسطينيين، تاريخيا تعطيل مخططات السياسة اإلسرائيل تجاه قضايا تخص ال
ًالفلسطينيين أو األراضي الفلسطينية المحتلة، ألنها غالبا ما كانت تصطدم باآللية التي 
اعتمدتها إسرائيل الحتواء سياسة رد الفعل الفلسطينية والمعتمدة على التدرج والخطط 

 . االنجازالمرحلية إلى أن يتحقق
 

ًوعادة ما تسعى إسرائيل لتحقيق سياسة مبرمجة تحمل أهدافا 
واضحة تحقق مصالحها القومية دون االفصاح عن تلك 
ًالمصلحة، وغالبا ما تحقق أهدافها بشكل تدريجي مرحلي وليس 

ويمكن للمتابع التحقق من تلك السياسة اإلسرائيلية . حدةمرة وا
فإسرائيل . الستيطان والقدسالممنهجة والمتدرجة في قضيتي ا

التي بدأت العمل في مدينة القدس بوتيره بطيئة وحذره، تسير 
ًاليوم قدما بخطا ثابته لتحقيق حلم إسرائيل بالقدس الكبرى 

من % 20، وتقتطع أكثر من "شرقية وغربية"كعاصمة موحدة 
 .مساحة الضفة الغربية، في ظل صمت أو استسالم أو ال مباالة

 
ج عمليات االستيطان اإلسرائيلية في الضفة الغربية عن تلك السياسة كما لم تخر

اإلسرائيلية التدريجية المرحلية، فارتفع عدد المستوطنات في الضفة الغربية اليوم إلى 
 إلى 1993 مستوطن عام 110.000، وزاد عدد المستوطنين من 1993 بالمئة منذ 130

لغربية وحدها دون القدس، حيث يرتفع  مستوطن في منطقة الضفة ا300.000ما يقارب 
العدد عن نصف مليون مستوطن اليوم إذا وضعت القدس ضمن الحسابات، ألن عدد 

 250.000ًالمستوطنيين المتواجدين حاليا ضمن حدود بلدية القدس قد تجاوز الـ 
وكلها مناطق يفترض . 1993 مستوطن عام 150.000مستوطن، بعد أن كان ال يتعدى 

 .نها إسرائيل حسب قرارات الشرعية الدوليةأن تنسحب م
 

ولم تخرج السياسة اإلسرائيلية بضم عدد من المقدسات اإلسالمية الواقعة داخل األراضي 
 إلى قائمة التراث اليهودي، اال لفرض السيطرة والوجود 1967الفلسطينية المحتلة عام 

 وفرض األمر الواقع بالتواجد داخل تلك المناطق الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية
والسيطرة اإلسرائيلية، في ظل أي تسوية سياسية محتملة، نفس الهدف الذي تسعى إليه 
إسرائيل بزرع المستوطنات اإلسرائيلية في قلب التجمعات الفلسطينية الموجودة داخل 

ل على ، والوضع القائم في مدينة الخليل أكبر مث1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .ذلك

 
والصادر بتاريخ ) 1650(وقد ال يخرج القرار اإلسرائيلي األخير والذي يحمل الرقم 

 والقاضي بمنع المتسللين، 13/4/2010 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13/9/2009
. عن تلك السياسة اإلسرائيلية المبرجة والهادفة إلى مصادرة حق الفلسطينيين في أرضهم

ُار يعد تصعيدا جديدا ألنه يحرج السلطة الفلسطينية، ويعرض شرعيتها إال أن هذا القر ً
  للمساءلة؟

 
لقد جاء هذا القرار العسكري اإلسرائيلي ليعطي الحق إلسرائيل بتنفيذه داخل األراضي 
الفلسطينية وليس داخل القدس أو المناطق التي ال تخضع الدارة السلطة الفلسطينية، كما 

، "المطلوبين"سكان المدنيين الفلسطينيين والذين ال يحملون صفة جاء هذا القرار ضد ال
تلك الصفة التي كانت تعطي الحق إلسرائيل لمطاردهم داخل حدود أرضي السلطة 

وسع القرار العسكري الجديد من شريحة . الفلسطينية، حسب االتفاق الموقع بين الجانبين
من الفلسطينيين المدنيين عرضة المطلوبين ضد إسرائيل ليصبح بموجبه شريحة كبيرة 

  . لالعتقال أو االبعاد
  

ًيشير هذا القرار صراحة بأن إسرائيل صاحبه القرار السياسي واألمني الوحيد في 
أراضي السلطة الفلسطينية، ألن لها الحق بموجب هذا القرار بتحديد من يتواجد في تلك 

رية، ذلك الحق الذي األراضي، بل وطرد الفلسطينيين عن أرضهم بموجب أوامر عسك
يؤول فقط لصاحب السلطة الفعلي على األرض، األمر الذي يعني أنها تمارس سلطاتها 
ًكدولة محتلة بشكل صريح بعد صدور هذا القرار، وهو ما عبر عنه صراحة رئيس 

أن هذا القرار تكريس وتعميق لسلطة "حينما قال ) سالم فياض(الوزراء الفلسطيني 
 ".اإلحتالل

 
إال أن جيش اإلحتالل اإلسرائيلي ) 329( تحت رقم 1969ذا القرار قد صدرعام وكان ه

ًوتم الكشف فعليا عن . 13/9/2009قام بإعادة تفعيله بإجراء تعديالت جديدة عليه بتاريخ 
قبل يومين فقط من نفاذه، رغم أنه انتظر ستة شهور ) 1650(القرار الجديد المعدل رقم 

 التنفيذ، كما جاء الكشف عنه بشكل غير رسمي أو اعالن كاملة قبل وصوله إلى مرحلة
واضح من قبل الحكومة اإلسرائيلية، بل أنكرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أي وجود له 
عندما طلبت األردن إيضاحات بشأنه، وذلك لكي تضمن الحكومة اإلسرائيلية تمريره ثم 

 .تنفيذه دون اعتراضات أو ضجة كبيرة
 

ً معتبرا أن 1969تالل اإلسرائيلي قد طبق القرار الصادر عام وكان جيش االح
بشكل غير قانوني وكان في دولة معادية " المحتلة"هو كل من دخل المنطقة " المتسلل"

 وحدد أن المتسلل هو 2009مثل لبنان وسوريا واألردن ومصر، فجاء تعديل القرارعام 
اضي الضفة الغربية المحتلة، بعد أن كل من ال يمتلك موافقة إسرائيلية باإلقامة في أر

أصبح من المستحيل اليوم الدخول إلى األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، 
ومن المعروف أن أغلب الفلسطينيين الذين يدخلون . أي دون إذن أو تصريح من إسرائيل

معبر إيرز إلى الضفة الغربية سواء من األردن عبر جسر اللنبي أو من قطاع غزة عبر 
يدخلون بتصاريح مرور فقط، تمكن هؤالء الفلسطينيين من العبور عبر األراضي 

، ولم تطلب الحكومة اإلسرائيلية قبل صدور "إسرائيل "1948الفلسطينية المحتلة عام 
 .هذا القرار حيازة أي نوع من تصاريح اإلقامة

 
ل اإلسرائيلي عن وجود المتحدث باسم جيش اإلحتال) نفى أفيخاي أدرعي(وكان قد أكد 

َاتفاق سابق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يسمح ببقاء من تواجد في الضفة الغربية من 
أبناء قطاع غزة وغيرهم من غير سكان الضفة الغربية إال أن ذلك االتفاق انتهى عام 

د  بتحدي2009ً على حد قوله، األمر الذي يعني أن إسرائيل قد اتخذت قرارا عام 2000
عدد الفلسطينيين المتواجدين بالضفة الغربية، وتقليص هذا العدد بالشكل الذي يتناسب مع 

وكانت قد اعترضت تسع منظمات حقوقية إسرائيلية على القرار العسكري . مصالحها
على ) أيهود باراك(اإلسرائيلي الجديد في رسالة وجهتها إلى وزير الدفاع اإلسرائيلي 

ًامة تسمح نظريا للجيش اإلسرائيلي بتفريغ الضفة الغربية من أساس أنه صيغ بطريقة ع
 .سكانها الفلسطينيين

 
فإسرائيل التي تسعى ليل نهار الستقدام المهاجرين إلى دولتها، وتحارب باستماته من 
أجل استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها، داخل حدود األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 جهة مهما كانت بالتدخل في مخططاتها في األراضي ، دون أن تسمح ألي1967
الفلسطينية المحتلة على اعتبار أنها الورقة التفاوضية القادمة حتى وإن كانت هذه الجهه 
هي الواليات المتحدة األمريكية حليفتها الكبرى، تسعى اليوم من خالل هذا القرار القديم 

ن من الضفة الغربية، والسيطرة على الجديد إلى إخراج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيي
أعداد الفلسطينيين المتواجدين فيها، لتعطي المبرر بضرورة إبقاء مستوطناتها المنتشرة 
في األراضي الفلسطينية المحتلة والتي يفترض أن تخليها إسرائيل في ظل أي إتفاق 

ع ملحوظ في كما تعمل إسرائيل اليوم بتسار. جديد، وذلك حسب قرارات الشرعية الدولية
ًالقدس والضفة الغربية تحقيقا لفرض األمر الواقع وحقائق جديدة على األرض يصعب 
ًتغيرها عمليا، واضعة الشروط الفعلية للتفاوض على األرض، ومحددة مالمح ومقومات 

يأتي ذلك االجراء التصعيدي الجديد في ظل محاوالت الواليات . الدولة الفلسطينية القادمة
مريكية اعادة احياء العملية السلمية، والتصريحات األوروبية بضرورة حل المتحدة األ

 .القضية الفلسطينية وإعالن الدولة الفلسطينية

 
 

  
  سنية احلسيين. د

 فلسطين



  

  اليساري
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عمل التعديل الجديد للقرار على ادراج األجانب الذين يدخلون إلى الضفة الغربية دون 
ألجانب تصريح من إسرائيل كاألجانب الذين يدخلون للتضامن مع الفلسطينيين، وا

المتزوجين من فلسطينيين في الضفة الغربية ولم يحصلوا على هويات فلسطينية، ليجيز 
بذلك القرار الجديد امكانية تطبيقه على مواطني الدول التي تجمعها بإسرائيل عالقات 
دبلوماسية، وليس فقط على مواطني الدول المعادية كما كان يشير القرار الصادر عام 

لقرار الجديد وخلص إسرائيل من اإلزعاج الذي يسببه لها ناشطي فجاء هذا ا. 1969
السالم األجانب الذين يتضامنون مع الفلسطينيين بطردهم من المناطق الفلسطينية تحت 

 .حجج التصاريح واإلقامات
 

وسيتم تطبيق هذا القرار اإلسرائيلي على فئات عديدة منها الفلسطينيين القادمين من قطاع 
دخول، أو الفلسطينيين الذين فقدوا ألي سبب من األسباب حق اإلقامة في غزة بتصاريح 

الضفة الغربية، وال يستثني هذا القرار فلسطيني القدس الشرقية، في حين يستثنى منه 
  . حملة الجنسية اإلسرائيلية

  
ًوبناء على ذلك سيتحول عشرات اآلالف من الفلسطينيين ذو األصول الغزية إلى 

للين والتعامل معهم كسكان أجانب في وطنهم، بما يعرضهم للمحاكمة مجموعة من المتس
 سنوات، ودفع غرامات مالية كبيرة أو ترحيلهم ونفيهم 7 إلى 3والسجن لمدة تتراوح بين 

إلى قطاع غزة أو إلى خارج حدود وطنهم، بمن في ذلك الغزين الذين ولدوا في الضفة 
وما يزيد من تعقيد . م من أبناء الضفة الغربيةالغربية وأبنائهم حتى وإن كان أحد والديه

األمور أن إسرائيل هي من يسيطر على الطرق التي تصل مدن وقرى الضفة الغربية، 
كما . وتنتشر في العادة نقاط تفتيش وحواجز عسكرية إسرائيلية لفحص وثائق العابرين

 الفلسطينية في أن جيش االحتالل اإلسرائيلي يستطيع إغالق وتمشيط ومداهمة المناطق
أي وقت من األوقات، مما يعرض جميع الفلسطينيين المقصودين بهذا القرار لإلحتجاز 

 .حتى وإن ظلوا في أماكنهم ولم يتنقلوا عبر مدنهم وقراهم في الضفة الغربية
 

 ساعة، كما 72إال أن حكومة إسرائيل ستمهل الفلسطينيين المنوي طردههم وترحيلهم 
ض خالل ثمانية أيام من صدور قرار الترحيل، أمام لجنة عسكرية ستمنحهم حق االعترا

تتيح لها منح االذن " أسباب إنسانية"ًتشكلت خصيصا للنظر والتحقق من مدى وجود 
  . للفلسطينيين بالبقاء في بالدهم

  
وكانت إسرائيل قد رحلت بالفعل في وقت سابق لهذا القرار عشرات الطالب الفلسطينيين 

ين بجامعات في الضفة الغربية إلى قطاع غزة ضاربة عرض الحائط الغزيين الملتحق
" اعتبارات إنسانية"مستقبلهم الدراسي، وعلى اعتبار أن مستقبلهم العلمي ال يندرج تحت 

ًوعلى الرغم من أن إسرائيل كانت قد رحلت خمسة وثمانين فلسطينيا غزيا . لدى إسرائيل ً
 المحتلة خالل العامين السابقين وقبل صدور إلى قطاع غزة وخارج األراضي الفلسطينية

هذا القرار، إال أن إعادة تعديل وتفعيل القرار يجعل جميع الفلسطينيين المشمولين بالقرار 
يعيشون حالة من القلق وعدم اإلستقرار في بالدهم، مهددين بفقد وظائفهم أو دراستهم أو 

منح إسرائيل الفرصة إلبعاد حتى عائالتهم في أي لحظة من اللحظات، فهذا القرار ي
الكثير من الفلسطينيين عن بالدهم، كما يحرمهم من حقهم في اختيار مكان إقامتهم في 

 .بالدهم
 

وعلى الرغم من تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية بقلق بالدها من قرار إسرائيل، 
ًغم أيضا من ودعوتها إلى احترام حرية الفلسطينيين في اإلقامة أينما شاءوا، وعلى الر

دعوة الجامعة العربية في بيانها الصادر عقب اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين 
للدول العربية برفض هذا القرار وعدم التعامل معه أو اإلنصياع له، وعلى الرغم كذلك 
من قرار مجلس الجامعة العربية تكليف المجموعة العربية باتخاذ اإلجراءات الالزمة 

طارئة للجمعية العامة لألمم المتحدة لبحث مخاطر هذا القرار واتخاذ لعقد جلسة 
اإلجراءات الالزمة لوقفه ولعرضه أمام المحاكم الدولية المختصة، إال أنه يبقى السؤال 

 ًاألهم من يستطيع حقا أن يوقف هذا التصعيد الممنهج والمتنامي بتجبر من قبل إسرائيل؟
 

 التصعيد اإلسرائيلي الخطير تجاه األراضي إن هذا السؤال يطرح نفسه في ظل
الفلسطينية، وفي ظل تجاهل إسرائيل الصارخ لإلرادة الدولية ولنداءات حليفة إسرائيل 

إن إسرائيل التي لم تتوانى في ضم . الكبرى الواليات المتحدة، وللعالم العربي بأكمله
بمشاعر جميع مسلمي مقدسات إسالمية إلى قائمة التراث اليهودي ضاربة عرض الحائط 

األرض، وتعلن أن القدس موحدة عاصمة لدولتها مستهترة باإلرادة الدولية وقرارات 
بناء في القدس ًالشرعية، وتصر على المضي قدما بسياسة اإلستيطان وتصر على ال

الشرقية متحدية إرادة ورغبة حليفتها اإلستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية، تجعل 
ن الغزين المقيمين على أرضهم دون تصريح من قبل دولة اإلحتالل ينتظرون الفلسطينيي

بيأس ساعة إبعادهم أو طردهم دون أمل بمعجزة تغير واقع ضعفهم وعجزهم، وتجعل 
ًجميع الفلسطينيين يفقدون األمل بالدولة المستقلة الحرة التي حلموا بها يوما، فما أخذ 

". وا ما بأنفسهمٍال يغير هللا ما بقوم حتى يغير: "  تعالىوقال هللا. بالقوة ال يسترد إال بالقوة
   صدق هللا العظيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 والحمير القردة برلمان 
 )1(هلكورد لمساءلة يدعو

 إدعاها ًدعوى على
 الكورد ضاع قال

 والسرقة الكذب برلمان يا حقكم
 ورد هناك يقال أن تحبذون ال

 يفضحكم من هناك
 تحاكمونه

 رد لديكم ليس إذ
 كأآلفة إنكم قال قد

 الضد ينفع وال لكم دواء ال
 أرضه هجر فالحنا َّإن قال

لظهر منافستكم على ْإذ
ٍ
 يجد لم 

 السنة نهاية بالخسارة يبيع
ضره على وأنتم

ِ
 يد لكم تكف ال ّ

 اليوم أسياد هم أألمس جحوش إن قال
 إستشهد ألنه روحه على تفل الشهيد وأن

 ٌلص رئيسنا حتى وأن
 أشهد وأنا الحقيقة قال

 هلكورد صديقي يا
 سيحاكمنوك

أمة عن تدافع أنت
ٍ

 
 ُممدد القبر في جسدها

 ًوحكومة ًبرلمانا تهاجم أنت
 يد هللا يد فوق لهم

 الجحوش عن تقول أنت
 ُيرد ال ًكالما

 صديقي
 سيحاكمونك

 يغتالوك وقد
 أمك عليك ستبكي

 ٌزةعاج ٌوعين
 ٌساهرة

 سند لها ليس
 
ً هلكورد قهار شاعر كوردي من كوردستان العراق كتب اشعارا تفضح برلمان -1

وحكومة أقليم كوردستان العراق وتنتقدهما ويريد البرلمان استدعائه ليهينه وقد رفع 
   البرلمانيين دعوى ضده في المحاكمبعض 
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هاشيت أنطوان نوفل ببيروت  مؤخرا عن دار صدرت
للكاتب المغربي "   أحجية إدمون عمران المالح"رواية 

كافكا "دمحم سعيد احجيوج كثاني عمل روائي له بعد رواية 
يستلهم الكاتب بشكل ما حياة الكاتب المغربي ".  في طنجة

 .إدمون عمران المالح ويبني عليها روايته
 

اسية المفرطة اتجاه لعل ما جمع بين الكاتبين هو تلك الحس
ما يمكن أن نعتبره بديهيات األخالق اإلنسانية والتي تم 
تجاهلها بفعل عوامل لعل أبرزها الشطط والظلم ولكن 

أجل أليست . أيضا الطمع في إرضاء نرجسية فارغة
الغطرسة اإلسرائيلية هي أيضا غطرسة التتويجات 
الكاذبة في مجملها؟ ال فرق بين اغتصاب األرض 

ال فرق بين سرقة التاريخ وسرقة . اب األفكارواغتص
ال فرق بين تزوير الحقائق من طرف حكماء . الجوائز

... التاريخ وبين تزوير توقيعات التحكيم في سباق الجوائز
 بالنهاية من سيربح التتويج أليس فقط الكذب والبهتان؟

 
من يحكي عن من؟ ماهي الحدود الفاصلة بين إدمون 

اتب المغربي اليهودي وعضو لجنة عمران المالح الك
تحكيم جوائز األدب وعيسى العبدي الصحافي الشيوعي 
المعارض، وهو أيضا االسم المستعار للكاتب عمران 
المالح في توقيعات مقاالته، وبين عمران المالح المهاجر 
اليهودي ألرض الميعاد ودمحم سعيد احجيوج المعارض 

نا هذا؟ إنه أيضا من لكيفية سير الجوائز األدبية في عصر
جانب آخر سؤال الهوية واالنتماء، والذي تمكن الكاتب 
من مقاربته باعتباره إشكالية وجودية ومعرفية في اآلن 

فحين يتساءل عمران عن معنى االنتماء المزدوج .  نفسه
الذي تمثله هوية اليهود المغاربة بين انتماءه للمغرب 

و أنهم كانوا واحتضانهم من طرف فرنسا، حيث ال يبد
يشعرون بالتناقض بين االنتماءين، وهو أمر سيختلف منذ 
أن أصبحوا مطالبين باالنتماء للوطن الموعود الذي 
بالنهاية سيغدو هو كذلك سرابا ووهما بعد انتهاء نشوة 

 والوقوف عند حقيقة -االنتصار في حرب الستة أيام
عنصرية الحركة الصهيونية ونبذ اليهود ذووا األصول 

 .العربية
 

ورغم أن الكاتب وضع القارئ منذ الصفحة األولى في 
حقيقة المغامرة التجريبية التي يسلكها به عبر صفحات 

ينبغي التيه : "روايته حين استهلها بقولة عبد الفتاح كليطو
إال أن المتلقي سيتيه فعال مع تيه " ليتحقق الوصول

يا الراوي، فال الحاضر حاضرا وال الماضي انتهى فعل
تختلط أيضا األمكنة، فلم . وال وضوح للمستقبل الضبابي

يعد الراوي في تيهه يفرق بين الجغرافيات المتعددة من 
... شرقها، فلسطين التي لم تعد كذلك، وفرنسا والمغرب

بين مكناس والدار البيضاء مرورا بالعرائش قبل 
الوصول لميناء الحسيمة حيث انطلقت باخرة إيجوز لنقل 

وكأني بالكاتب هنا . المغاربة ألرض الميعاداليهود 
يمارس ما يمكن تسميته بالتجاوز أو بمعنى آخر استكناه 
الخيال لمقاربة العالقة بين التاريخ والراهن والمستقبلي 

 .مكانيا وزمانيا
 

أما عن رمزية الشخصيات التي ال تقف فقط عند حدود 
ب ربما الكاتب المغربي إدمون عمران المالح، بل إن الكات

تعمد تسمية الشخصية المحورية والتي تمارس نوعا من 
ديكتاتورية فكرية وأخالقية، وأعني هنا غولدشتاين، فهل 

 حيث يمثل 1984هو مستوحا من رواية جورج أورويل 
األخ األكبر بنفس االسم غولدشتاين الديكتاتور والمتحكم 
في مصير الكتب والناس أيضا، أليس هو؟ ربما، ولكنه 

تأكيد يمثل يهود ألمانيا أي اليهود ذووا األصل بال
األوروبي الذين يمارسون ديكتاتورية بحق اليهود 

يمكن القول بأن الروائي دمحم سعيد احجيوج . الشرقيين
  ةـــول إن تقنيـــات، ويجب القـــل التقنيـــاعتمد أيضا تداخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الميتاقص التي تعتبر من تقنيات ما بعد الحداثة في 
ها تقنية تتوخى التكثيف التخييلي الرواية، هي في حد ذات

للعمل الروائي، فإذا عدنا إلى تاريخ السرد نجد أن مثل 
هذه التقنية قد استخدمت في روايات قديمة، ربما هي 
قديمة قدم السرد الروائي والقصصي والملحمي كذلك، 

الحمار "كمثل رواية الكاتب اليوناني لوكيوس أبوليوس، 
ير من التشظي ، والتي تميزت بالكث"الذهبي

  .والميتاسرديات حيث تتضمن العديد من القصص
 

في المتن السردي المتشظي إذن نجد أن البطل يرى 
األشياء واألحداث تنفلت ولكنه يرفض تقويمها أو تشكيلها 
بنفسه، يرفض أن يفرض عليها أي فهم محتمل، أو يتآمر 
عليها، فهو ال يطلب منها شيئا البتة، حاسة النظر عنده 

ضية باتخاذ طابع هذه األشياء فقط، ووصفها بدقة را
كما أنه . متناهية وهو ما نجح الكاتب إلى حد بعيد فيه

استلهم تقنية وصف العواطف والتهيئات واألوهام كما هي 
. دون محاولة منه اختراقها أو توجيها، تقويمها أو حذفها

ما تنبئ به رواية أحجية إدمون عمران المالح كذلك هو 

تهجين النص الروائي مثل ما جاء عند ميخائيل تقنية 
 اجتماعيتين داخل نيمزج لغت"باختين حيث يرى بأن 

 ني مفصولني لساننييملفوظ واحد وهو أيضا التقاء ّ وع
بحقبة زمنية، وبفارق اجتماعي، أو بهما معا، داخل ذلك 

 ".الملفوظ
 

 هناك رواية حداثية وال ما بعد حداثية إذا كان القصد ليس
تراتبية الزمنية، فالعمل الروائي الذي ينزاح عن ال

المألوف من التقنيات التعبيرية من أجل توظيف أساليب 
مختلفة لحد التناقض هو في أي عمل سردي تخييلي عمل 

فمحمد . إبداعي يتجاوز التصنيف الزماني والمكاني أيضا
 كعادته يكرس القواعد التعبيرية الجمالية، احجيوجسعيد 

مرة أخرى بعمله هذا ليثبت أن العمل الروائي أو إنه يعود 
اإلبداعي بشكل عام هو عمل يسعى لتجاوز القوالب 
الجاهزة ليحدث ثورة تعبيرية، وهو دأب المبدعين 

  الحقيقيين منذ بداية التعبير الروائي، فهو حين  يعلن بأنه
  

 الزمكان وستكون روايته آخر الروايات ة سيحل معضل
سير على خطى الروائية اإلنجليزية العظيمة، وكأني به ي

رائدة تيار الوعي فيرجينا وولف خاصة في عملها 
ذلك أن احجيوج ال يهدف إلى قص " رواية لم تكتب بعد"

األحداث أو تتبع الشخصيات بل كان يهدف أيضا من 
خالل روايته هذه البحث عن طريقة لكتابة الرواية وكأنه 

يظل كذلك بحثا عن يريد أن يخبرنا بأنه ما زال يجرب وس
طرائق تعبيرية أكثر تحررا وأعمق حداثة حتى في ما بعد 
حداثيتها، وهو يتعمد إشراك المتلقي أو القارئ، بحثا 
بطبيعة الحال عن قارئ غير عادي أو ربما في محاولة 
لتحويل القارئ العادي إلى قارئ شريك في الحكي وفي 

 .العملية اإلبداعية
  

قف عند األحداث فما هو محكي  الرواية ال يجب أن نفي
هو مجرد تقنية استعان بها الكاتب ليبعث رسالة أو ربما 
ليوهمنا بأنه يعلن موقفا من الجوائز وأيضا من هجرة 
اليهود المغاربة، ولكنني ال أعتقد أن هدف الروائي كان 
كذلك، فما يجب أن يبحث عنه أو أن يشعر به المتلقي هو 

الخروج عن المألوف في  التعبيري وتقنيات كثيفالت
التعبير الروائي، ولعل الكاتب يهدف من خالل ذلك أن 

وهو " كافكا في طنجة"يثبت ما بدأه في روايته السابقة 
االحتفاء باألدب العبثي وهدم الحدود التقليدية بين طرائق 
التعبير الروائية من أجل رواية تجريبية بامتياز تسعى 

 .عد الحداثة التأصيل لرواية ما بصلألن توا
  

 كان جاك دريدا قد قال بأنه ال يوجد شيء خارج وإذا
النص، فإن التعامل مع التاريخ في الرواية كان مجرد 
وقائع في خدمة السرد وليس حقائق، فالرواية هي نص 
أدبي وليس تأريخا لألحداث التي ضمنت في ثنايا النص، 

ذلك أنه . كأجرأة البد منها لتكثيف التعبير الروائي ليس إال
 الروائي أن يكون مؤرخا ولكن له أن يوظف لىليس ع

 .أحداثا تاريخية بشكل تخييلي لخدمة رؤيته السردية
 

 مسألة النقد النسوي في الرواية كأحد الروافد الحداثية تظل
في السرديات الحالية وربما في السرديات الكبرى كذلك، 

مكن هل ي: غائبة الى حد ما رغم أنه يمكننا أن نتساءل
مقاربة شخصية أو صوت لالميمونة من هذا الجانب؟ 
ربما أن الروائي دمحم سعيد احجيوج في متنه هذا لم يتعمد 

 عميقا في شخصية لالميمونة، غير أن تتبع مسار التوغل
هذه الشخصية وما يحكيه الراوي عنها ينم على أن الثقافة 
اليهودية والتي كانت هنا في النص الروائي هي نفسها 

لثقافة المغربية تنم على سيطرة الفكر األبوي وربط ا
هي إشارة قوية .. الشخصية النسائية بالعار والفضيحة

رغم أن متن السرد جعلها في جانب ثانوي، ربما هي 
هامشية أو ربما أن : فعال مكانة المرأة في هذه الثقافة
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الكاتب تعمد جعلها قابلة للتأويل كدأب السرديات الما بعد 
 التي ال تهدف بالنهاية إال إلى التلميح فاسحة حداثية

 .المجال لحرية المتلقي في التخييل والتأويل كذلك
  

 اإلشارة إلى تقنية التناص والتي لم تكن بشكل مكثف بقيت
إال أنها كانت حاضرة، من خالل النص األمازيغي الذي 

 المنقول عن نص اليميل 20أورده الكاتب في ص 
هود بأهل سوس بالمغرب أو الوست حول عالقة الي

، من موقع باب الواد هي 46قصيدة قدس الذهب في ص 
  . أمثلة على تقنية التناص

  
من هنا يمكن القول بأن اللقاء غير المرتب بين إدمون 
المالح وعمران المالح وعيسى العبدي ودمحم سعيد 
احجيوج كان متعددا عبر لقاءات متشابكة أو لقاءات 

لكاتب هدم الحدود بين الراوي ما يعني أن ا.. شائكة
والكاتب والشخوص في عملية تجريبية تنطلق من استلهام 

 الحداثة بشكل ما أو بتعبير أدق إلى عدمميزات أدب ما ب
في ظني أن . حدود ما فيما يتعلق بالسرد وصوت الراوي

الرواية يمكن تصنيفها في خانة الرواية الجديدة، على 
صة بأدب ما بعد الحداثة اعتبارها ال تتبع الطرق الخا

وحسب ولكنها أيضا استطاعت أن تكون تجريبية جديدة 
 القواعد التقليدية للرواية عنمن حيث خرقها وانزياحها 

فالروائي دمحم . من حوار وزمن خطي وعقدة متسلسلة
سعيد احجيوج جعل من نصه رواية جديدة ورواية 

 .تجريبية بل يمكن أن نقول إنها رواية الالرواية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 كيف استطاع الروائي دمحم سعيد احجيوج أن يمنحنا أخيرا
رواية متشعبة الطرائق كثيفة التجريب متشظية المواقف 
في أقل من مائة صفحة؟ ربما ال أملك جوابا وأن السر 
عند الكاتب ولكن أقول فقط أن ذلك إنما يدل على أن 

، "كافكا في طنجة"الروائي بعمله هذا الثاني بعد 
والتي فازت " ليل طنجة" روايته الثالثة نإولإلشارة ف

بجائزة الروائي الكويتي اسماعيل فهد إسماعيل في 
، استطاع أن 2021دورتها األولى ستصدر في سبتمبر 

يجنبنا مرة أخرى خيبة األمل وإرهاص التنبؤ األول 
والذي لمسناه في مجموعته القصصية انتحار مرجأ في 

 عمران المالح في إدمون بداياته السردية، فكان في أحجية
مرحلة أرقى من التجريب السردي الذي بالتأكيد سيضيف 

لعربية والمغربية على وجه تراكما سرديا عميقا للمكتبة ا
   الخصوص

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 َفقد نَبق هذا الفتق بسبب األعمال الشاقة . ّسبعة أشهر وصديقنا أبو عبدو يؤجل عملية إصالح فتق في أسفل بطنه َ
 ... مون، إلى تعشيب األراضي الزراعية، إلى حفر الخنادقّالتي اضطرته الظروف إلى العمل بها؛ من ركش بساتين اللي

ًوكلما نصحناه نحن أصدقاؤه الثالثة حيث نجتمع أسبوعيا، بإجراء العملية . ٍوهو الذي تجاوز الستين بسنوات أربع
 انتهاء فصل وأعدكم بأنني بعد. إنها فرصتي يا أخوان، طالما أن الفتق ال يعيقني بالعمل«: ّالجراحية يردد ذات اإلجابة

ُالخريف وقدوم الشتاء، حيث تقل فرص العمل، سوف أجري العملية إلى أن جاء أحد األيام وهو ينقل حجارة كبيرة . »ُّ
َبواسطة عربة حديدية في إحدى المناطق لصالح أحد محدثي النعمة من أمراء الحرب، الذي ينوي بناء سور حجري  ُ

ِشعر أبو عبدو بدنو عطسة مباغتة،. لقصره ّ فأوقف العربة وسارع إلى الضغط براحة كفه على موضع الفتق كعادته ّ
ًحينما يسعل أو يعطس، لئال يزداد الفتق اتساعا ّلكن هذه المرة لم تنجده تلك الحركة، فقد كانت العطسة قوية لدرجة أدت . ّ ّ

ٍشعر جراء ذلك بآالم شديدة، تم على إثرها نقله إلى الم. ّإلى مزيد من تمزق الفتق ٍشفى وإجراء العملية الجراحية بشكل ّ
  .إسعافي

 
ًفاحتج أحد األصدقاء متذرعا بـ. تباحثنا نحن أصدقاؤه فكرة زيارته في البيت لتهنئته بالسالمة ّ ومن أن » الكورونا« َّ

 وأنه يكفي. التدابير االحترازية والتباعد االجتماعي في ظل انتشار هذا الوباء اللعين باتت ضرورة ال غنى عنها
ثم هل نسيتم بأن الزيارة لها تكاليفها؟ هل يعقل أن نزوره «ًوختم قوله مازحا . االطمئنان عليه عبر وسائل االتصال

ٍوبعد نقاش مستفيض اتفقنا على أن زيارة صديقنا المريض في بيته أجدى. »!ونحن خاليي الوفاض؟ مع الحرص على . ٍ
ّتوخي كل اإلجراءات الصحية المتبعة في هذه الظر لننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية . ّوف التي تمر بها البشرية جمعاءّ

  ّمن النقاش، ماذا علينا أن نقدم له هدية بهذه المناسبة؟ 
  

َّرد عليه اآلخر . »من المتعارف عليه بأن بوكيه الورد له وقعه الحسن في نفسية المريض«: انبرى أحدنا وقال بثقة
ْيا رجل قل! ورد؟«: ًمستهجنا . » علبة شوكواله أو تشكيلة حلويات، فإن فائدتها تدوم أكثر وينتفع منها كافة أفراد أسرتهُ

ًاعترضت على صديقي قائال َّ أعتقد يا شباب أن بيجاما رياضية أو قميص أو كنزة صوف بهذا الشتاء القارس، ال «: ُ
  .»سيما وأن وسائل التدفئة شبه معدومة كما تعلمون، يمكن أن تفيده أكثر

  
ّوتتالت البدائل والعروض؛ هذا يرتئي شراء حذاء، وذاك يفضل باقة انترنيت بسرعة عالية تكفيه مدة شهر يتسلى بها في  ّ

ً وغير ذلك، إلى أن اقترحت عليهم حسما للجدل، االتصال بصديقنا أبي عبدو وأخذ رأيه بكل مشاريع ... فترة نقاهته ُ
  .وليته اختيار ما يريدّالهدايا التي فكرنا بها، بحيث تقع على مسؤ

 
ُسحبت جوالي من جيبي وضربت رقمه. ًتم تكليفي باالتصال معه نظرا لدرجة القرابة التي تربطني بزوجته ّولما كان . ُّ

ًمتلهفا ألي اتصال يأتيه بسبب وقت الفراغ الكبير لديه، فقد رد بعد أول نغمة رنين مباشرة ّ ّ ّ ً ّ: 
 .ق كنت بذكرك أنا وأختك أم عبدوّعليم هللا هل. ً أهال بصديقي الحبيب-
ّطمني عنك، كيف صرت هلق؟.  القلوب عند بعضها أبو عبدو الغالي- ّ ّ 
والمصيبة األكبر أن الطبيب أوصاني بعدم الشغل . بس وهللا يا صديقي متضايق من القعدة بالبيت.  الحمد هللا أحسن-

ّمستقبال باألعمال المجهدة، وإال سيعود الفتق من جديد ً.. 
 !ّ أي وهللا حاجتك شغل يا أبو عبدو، صرت بأواسط الستينات ولساك عم تشتغل؟-
ّشو بيدفعك على المر؟ الجواب، األمر منه«:  وهللا يا صديقي متل ما بتعرف المثل الذي يقول- ّ ، راتبي التقاعدي بالكاد »ُ

والوضع من ..  ما بيعرف أيمتا رح تنتهيواألزمة السورية غير أ.. يكفيني عشرة أيام، وبرقبتي عائلة، والغالء فاحش
 ..ّولك آخ، شو بدي احكي ألحكي. سيء إلى أسوأ

ّطيب أبو عبدو، الشباب بسلموا عليك وحابين يزوروك ويجيبوا معهم هدية.. ّ ال حول وال قوة إال با- : ّبقى شو بتفضل. ّ
 شوكاله، حلويات، فواكه، كنزة، والال ورد، والال شو؟

 ً:تفاجئ مستبشراقال بنبرة الم
ّ هههه، وهللا ما بدي إال سالمتكم-  .بشرفي لقائي معكم أحلى هدية. ّ
 .ّبس يا ريت أنت تختار وتريحنا من هالمهمة..  ما اختلفنا أبو عبدو-
-.............  
  !ّيرضى عليك عجل..  . أيه؟ شبك اسكتت؟ يا حبيب رح يخلصوا وحداتي-
 

ثم راح يقول بلهجة أقرب . ّري عملية مفاضلة بين تلك الخيارات التي عرضتها لتويَّاستمر بصمته لحظات وكأنه يج
 :إلى االعتذار، وتحمل الكثير من االمتنان

ّإذا كان وال بد، قنينة زيت مع شوية برغل - بس متل ما بيقول الشاعر محمود ..  .وهللا أنا خجالن منكم يا جماعة..  .ّ
ّإنا نحب الورد لكن«: درويش َّ ُّ ِ ّا نحب ُ ِ    »..أكثر" الزيت"ُ

 

 

 

  ردنكاسا ضي

 ةريسو
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  التي جعلت لمن ال يسوى قيمة ومكانة. ..المجد ألوسلو 

  التي قدمت العمالء والمتخاذلين كزعماء وقاددة...المجد ألوسلو 
 التي صهينت فلسطينيين وكثير من العرب. ..المجد ألوسلو 
 ً التي جعلت من المحتلة أرضهم حراسا لقوات اإلحتالل...المجد ألوسلو 
  التي تنازل رمزها عن أربعة أخماس أرض شعبه...المجد ألوسلو 
 التي جاءت برواد المقاهي والمواخير وحراسها ليصبحوا قيادات تتحكم ...المجد ألوسلو 

 بالشرفاء المقاومين
 التي جعلت من مشردين ضائعين متسولين العبين بالماليين. ..المجدد ألوسلو 
ة تقهر شعبها وتفرط بحقوقة وتجثم عى  التي أضفت شرعية كاذبة لزمر...المجد ألوسلو 

  صدره
 

سمى السلطة سيمفونية يعزفها ويرددها كل المنضوين تحت ما ي... المجد آلوسلو 
، وبعد أن وركبوا منظمة التحرير الفلسطينية، فبعد أن تسلق هؤالء الالوطنية الفلسطينية

، عملوا ينينيوحدانية تمثيل الشعب الفلسطمنحهم النظام الرسمي العربي مشروعية و
على مسح كل منطلقات تلك المنظمة وشرعية وجودها فتخلوا عن ميثاق الشعب 
ًالفلسطيني وبدأوا يتاجرون بالقضية ويمنحون االحتالل امتيازا تلو آخر في لعبة قذرة قل 

  .نظيرها أسموها المفاوضات
 

ل عن لقد جثم هؤالء على صدر الشعب الفلسطيني ومارسوا عليه كل ما عجز االحتال
، إال تلك السلمية ، خنقوا المقاومة"المقدس"فعله فابتكروا يا يسمى التنسيق األمني 

لقد فشلوا حتى بمقاوتهم .. .ًصنيعتهم وعلى مقاسهم وكأن تلك المقاومة ستحرر وطنا 
  .ًالسلمية فشال ذريعا

  
م ولعل المتابع للمشهد يالحظ كم من مرة دعى هؤالء إلى وقفات ومسيرات ورفع أعال

 لم يجاريهم في ذلك اال زبانيتهم الحاصلين بموافقة االحتالل على بطاقات كبار ...وفشلوا 
، ولقد نجح هؤال بإلحاق لصراف اآللي دون تحديد لسقف حسابالشخصيات وبطاقات ا

 رمزية فتفردوا منظمات كانت تدعي باليسار لتسير معهمو في ظلهم وجعلوها ديكورات
  .بالقرار وبالساحة

 
 وكأن هناك كعكة إلخونجوا الشعب الفلسطيني بلعبة االنقسام فيما بينهم وبين اشغل

 في "اإلخوانج"غربية تفرد ، وكما تفردوا هم في ما يسمى الضفة اليريدون اقتسامها
ً أفضل من مسيرتهم نسبيا حيث استمر "اإلخوانج"، وإن كانت مسيرة قطاع غزة

 فقاوموا وضربوا قوات االحتالل قبل أن ، برفع شعار المقاومة المسلحة"اإلخوانج"
يتراجع برنامجهم ويدخلوا في سباقات المزايدة للمصالحة بينهم وبين فتح الماسكة على 

  ...زمام سلطة أوسلو 
 

ورغم ما حصل وما يحصل من نكبات في القضية الفلسطينية 
بواسطة ترامب وغالمه كوشنير والصهيونية وما قابلها من طاعة 

ل حكام عدد من الدول والدويالت العربية وهرولتها عمياء من قب
ً إال أن ذلك لم يغير شيئا في ...المجانية للتطبيع مع كيان االحتالل 

ن قبضتها األمنية بحق  ولم يحد م"وسلوستانأ"استراتيجية سلطة 
، بل قامت بإعادة التنسيق األمني مع قوات سطينشعب فل

ة ما تم تحصيله من ضرائب االحتالل مقابل إعادة االحتالل للسلط
ًوجمارك من شعب فلسطين بل وتفاخروا بذلك واعتبروه نصرا 

فنصرهم يتمثل بما يحصلوا عليه من أموال ... على االحتالل 
  .سواء على المستوى الفردي أو الجماعي

  
وبعد الكثير من الغزل الثنائي الفتحاوي الحمساوي خرج علينا زعيم منظمة التحرير 

ًل بندقية يوما والذي أسقط المقاومة المسلحة من قاموس النضال الفلسطيني الذي لم يحم
... خرج علينا بدعوته إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني ... 

كل ذلك بهدف تجديد المبايعة له ولزمرته من عشاق اوسلو وبهدف إدخال حماس بشكل 
التي سبق وأن دخلته طواعية في االنتخابات ًأكثر وضوحا تحت عباءة أوسلو وهي 

الت حصول على مباركة حماس لكل التنازالسابقة ثم زاودت عليه وكأنها لم تدخل فال

ول في لعبة التي قامت بها سلطة اوسلو أمر متوقع وليس ببعيد طالما ارتضت ادخ
بل أي  تهمهم مصلحتهم وهي المصلحة العليا ق"فاإلخوانج"، انتخابات شرعنة أوسلو

  ... المغرب للتطبيع المغربي السهيوني إال دليل على ذلك "إخوانج"مصلحة وما مباركة 
 

لقد تجاوزت الدعوة لالنتخابات كل االتفاقات واألصوات التي نادت وتنادي إلحياء 
فلم تعد المنظمة ... منظمة التحرير إعادة بنائها وإصالح ما حصل فيها من فساد وخراب 

ً اتخاذها وسيلة للسيطرة على الشعب الفلسطيني وشرعية تمثيله تنفيذا تهمهم في شيء إال
، فلو بقي البعد ًذي كان تمهيدا لكل ما جرى ويجريلقرار النظام الرسمي العربي وال

 تجرأ العربي ولو بقي الحق العربي في فلسطين الختلفت الكثير من المعطيات ولما
كد حتى اآلن أن تشارك كل تنظيمات ، كما ومن المؤالمطبعون العرب على فعلتهم

دديكور الديمقراطية الفلسطينية وأدعياء اليسار في هذه االنتخابات ولربما تبفى الجهاد 
  .اإلسالمي وحيدة خارج هذه اللعبة لرفضها الواضح ألوسلو وتمسكها بالثوابت

 
ت دايتون إن المقصود باالنتخابات ال يتجاوز تجديد شرعية أوسلو وتجديد البيعة لرجاال

في مسيرتهم للتصفية النهائية للقضية الفلسطينية حتى لو أصبح هؤالء مجرد مخاتير 
 ، دعوتهم النتخابات المجلس الوطنيولعل األغرب من كل ذلك... ألحياء وقرى متناثرة 

 لتمثيل 1948وهنا ال بد من سؤال هل سيتم إجراء انتخابات في أراضي فلسطين المحتلة 
لسطينيين هناك وهل سيتم إجراء انتخابات في المخيمات ومناطق الصامدين من الف

ًهم أصال ل ولماذا تمثي؟الشتات أم سيتم تمثيل هؤالء من قبل ن يتم تعيينهم من األوسلويين
في الوجود والحياة على أرض ساكني " إسرائيل"طالما اعترف األوسلويون بحق 

  . ..1948المخيمات الالجئين منذ عام 
 

 على الساحة الفلسطينية لعبة كبيرة يلعبها المتصهينون من الفلسطينيين إن ما يجري
، فمن ينادي بمجد أوسلو ال يهمه من فلسطين اال  كل ما يرتبط بالقضية الفلسطينيةلتصفية

  ...ًإسمها الذي سيبقى رمزا وهدفا ووسيلة لتجارتهم 
 

   ؟السؤال هل نضبت أرض فلسطين من األحرار
  ؟ لالبدهل خمدت نار ثورتها

   سؤال برسم اإلجابة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كِن سالَ دمعإ
 .يا بغداد من ضَجرٍ
 فالناصرية جرحٌ

  غير ملتأمِ
 نفديكِ بالروحِ
  أَحرارُ بلا جزعٍ

 .. وبالدماءِ
  ليوثُ الله كالحممِ
 وليعلم الكون اِنّا

  خيرُ فتيتها
 وخيرُ مَن ضحّى

  ومَن عانى على المِ

 

  
 ابراهيم ابوعتيله

 نطيسفل
 

 

 

 طارق حمسن محادي

 قالعرا
 

 



  

  اليساري

 

  
17 – The Leftist Writer ::  Issue No. 54 :: December 1st   2021 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ّبينما كانت أنظار العالم منصبة على الصراع االنتخابي ! يا له من زمن قاتم مظلم

ّخلفية تخوف معمم من نشوب نزاع أهلي دموي في ذلك الدائر في الواليات المتحدة على  ّ
ّالبلد، وهي خشية تظهر للمرة األولى بهذه الحدة منذ حرب االنفصال التي شهدتها أمريكا 
قبل قرن ونصف، لم يرد ما يصرف األنظار عن االنتخابات الرئاسية تلك، ولو لوهلة 

على ما يبدو عند ( داعشيون ّفقط، سوى الهجوم العشوائي المجنون الذي شنه في فيينا
في أعقاب جرائم ذبح بشعة ارتكبها في فرنسا مسعورون آخرون من ) كتابة هذه األسطر

ًوكل سنة تمر ونحن أكثر غرقا في ما أسميته . الطينة ذاتها في مطلع » صدام الهمجيات«ّ
 أيلول/ القرن الراهن، في الكتاب الذي أصدرته إثر هجومات الحادي عشر من سبتمبر

2001.  
 

هؤالء يقطعون األعناق، وهي طريقة تقليدية للقتل : لكل حضارة همجيتها«: كتبت آنذاك
ّفي أفغانستان، نقلها إلى الجزائر قدامى الحرب ضد السوفيات، ورمزت إليها قطاعات 

أي أنهم » يقطعون األقحوان« سبتمبر؛ وأولئك 11الكرتون التي استخدمها انتحاريو 
ُوهي تسمية تطلق على » قاطعات األقحوان«ُ عن بعد، بواسطة يقتلون بصورة كثيفة

هؤالء يخطفون الطائرات المدنية . ًاألفظع فتكا) ًسبعة أطنان تقريبا(» التقليدية«القنابل 
الستخدامها كصواريخ بغية قتل المدنيين؛ وأولئك يطلقون صواريخ كروز، في ضربات 

ّالكهربائي مشرط الطبيب الجراحُتشبه الجراحة مثلما يشبه المنشار » جراحية« َ«.  
 

ًوأيا كانت نتيجة االنتخابات األمريكية، التي نأمل أن تأتي بهزيمة لدونالد ترامب وحزب 
الجمهوريين الذي شطح بقوة نحو فاشستية جديدة مبنية على الكراهية العنصرية على 

َلن يتوقف ما لم تطو صفحة » صدام الهمجيات«غرار القديمة، فإن عصر  النيوليبرالية ُ
ّالتي مزقت المجتمعات العالمية، بما فيها المجتمعات العربية، وعمقت الهوة االجتماعية  ّ ّ
َبين األغنياء والفقراء على نطاق العالم أجمع، وما لم تطو معها صفحة قانون الغاب الذي  ُ

انتقال أرسته واشنطن في العالقات الدولية بانتهازها فرصة انهيار االتحاد السوفييتي و
ّالعالم مؤقتا من القطبية الثنائية إلى األحادية القطبية، لتشن حرب توسع إمبريالي في ما  ّ ً

وهي تسمية منافقة لجملة بلدان » الشرق األوسط الكبير«أسمته إدارة جورج دبليو بوش 

ّتمتد من آسيا الوسطى إلى المغرب األقصى، ليس من قاسم مشترك بينها سوى أن غالبية 
  . من المسلمينسكانها

 
كل عمل همجي، إذا جرى «: من هذا المنظور جاء تعقيبي في الكتاب المذكور كما يلي

ٍالنظر إليه على انفراد، يمكن اعتباره قابال لإلدانة على حد سواء من وجهة نظر أخالقية ً .
ًفما من أخالق حضارية يسعها أن تبرر القتل المتعمد، سواء أكان هادفا أم عشوائيا، ل ً ّ غير ّ

وهي فكرة . المقاتلين واألطفال، وذلك سواء ارتكبه إرهاب دولة أم إرهاب غير حكومي
ًمقبولة عموما حين يتعلق األمر بقتل المدنيين عمدا بهدف إثارة الرعب فينبغي قبولها . ًّ

ًأيضا حين يكون مقتل المدنيين نتيجة، معروف سلفا أنها حتمية، لهجوم على مقاتلين ال  ًٌ
الذي يطلقه البنتاغون على » األضرار الجانبية«فإن تعبير . ة قصوىتفرضه ضرور

ًضحايا قصفه المدنيين، فضال عن كونه تقليال وقحا من خطورة قتل األبرياء، ليس سوى  ً ً
وهي . محاولة خبيثة لتبرير أعمال القتل الناجمة عن اللجوء المتكرر إلى القوة العسكرية

ُون الخيار الوحيد المتاح، بل تفضي إلى القضاء أعمال إجرامية بكل وضوح حين ال تك
 .»ّعلى عدد من البشر أكبر من عدد الذين تتوخى حمايتهم

 
ّومع ذلك، فمن وجهة نظر اإلنصاف، ال يمكن التحجج بأخالقية ما ورائية ترفض كل «

ًطبعا، ال يمكن . فال تزن كلها الوزن ذاته في ميزان العدالة: ٍالهمجيات على حد سواء
ًإنها دائما غير مشروعة من حيث : عن النفس» دفاع مشروع«خدام الهمجية كوسيلة است

ًولكن يبقى رغم ذلك أن بين همجيتين متعارضتين، األكثر إثما هي . التعريف بها بالذات
فباستثناء حالة الالعقالنية . ِهمجية الطرف األقوى، الذي هو في وضعية المضطهد

ّي أغلب األحيان، وبصورة منطقية تماما، رد فعل على المؤكدة، تكون همجية الضعفاء ف ً
ّهمجية األقوياء، وإال فلماذا قد يستفز الضعفاء األقوياء ويعرضون أنفسهم للسحق؟ هذا  ّ ّ
ًهو أصال السبب الذي يجعل األقوياء يحاولون إخفاء مسؤوليتهم بعزيهم إلى أعدائهم 

  .»طبيعة مجنونة وشيطانية وحيوانية
 

ّقرار بهذا اإلنصاف األخالقي إنما يرد كل همجية إلى حجمها النسبي بال أن وبعد، فإن اإل
ّلكن الهمجية على صراع مع الحضارة في كل . ّيغفر أو يبرر ألي من الهمجيات بالتأكيد

ّالمجتمعات، فإين الحضاريون، يا ترى؟ نراهم في البلدان الغربية في صراع يتزايد حدة  ُ
ّجماعات الفاشستية الجديدة التي حل المسلمون محل وخطورة ضد أنصار الهمجية،  ّ

ّونراهم يحذرون من استغالل . اليهود في أعلى الئحة كراهيتها، يليهم السود كالمعتاد
الفظائع الشنيعة التي يرتكبها الهمجيون القادمون من منطقتنا أو المتأصلون منها، بغية 

ّهمجية وبغية شد الخناق العنصري ّشن المزيد من االعتداءات الهمجية بحجة مقارعة ال
ّعلى المهاجرين المسلمين، وهو عين الهمجية شأنه في ذلك شأن شتى أصناف 

  .العنصرية
 

لكن أين الحضاريون في منطقتنا؟ أين إدانة األعمال الهمجية التي 
ّيرتكبها مسعورون باسم اإلسالم والتي تزكي العنصريين 

ّصويره كديانة تحرض  بتسهيل مهمتهم في تالمعادين لإلسالم
ًعلى العنف؟ طبعا، ثمة أصوات ترتفع هنا وهناك في بلداننا، 
ّلكنها تكاد تبدو وكأنها نشاز بالمقارنة مع عدد األصوات التي  ّ
ًتبرر العنف وتعتبر أن رسوما سخيفة تستحق حملة عالمية قائمة  ّ
ّعلى تسعير العصبية الدينية، بل وتشكل ذريعة للذبح، سواء أكان 

ّح الرسامين، أو ذبح من عرض رسومهم، أو الذبح العشوائي ذب
  في كنيسة، أو القتل الجماعي في ساحة عامة؟

 
ّإن منطقتنا في الحقيقة ال زالت تعيش عصر همجية تتذرع بالدين، وهي همجية نشأت  ّ
ّأصال في ردة رجعية على زمن األنظمة الدكتاتورية القومية التقدمية، لكنا ردة كانت  ّ ّّ ً

ّية ألنها لم ترد على الدكتاتورية بقدر ما ردت على القومية والتقدمية، ردة منبعها رجع ّ ّ
المملكة السعودية القائمة على تفسير للدين غارق في الرجعية، سعت وراء ترويجه في 

ّوإذا صح أن السحر ارتد . ّمنطقتنا بدعم من الواليات المتحدة األمريكية سيدتها وحاميتها ّ
ّإنه أغرق منطقتنا بأسرها في ردة فكرية همجية لن نخرج منها سوى إذا على الساحر، ف

أفلحت السيرورة الثورية اإلقليمية التي بدأت قبل عشر سنين في إحداث تغيير اجتماعي 
ّوسياسي جذري يعيد وضع بلداننا على سكة التقدم الحضاري ّ   
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  والواليات المتحدة سلسلة االعتداءات العدوانية االرهابية التي تقوم بها اسرائيل

وتركيا وانظمة االستبداد الرجعي العربي، وتنظيمات االرهاب النائمة داخل سوريا وفي 
اليمن والتي يحركها الثالوث الدنس يبعث على االلم ويثير لدى كل انسان مناصر 
َللشعوب المضطهدة والمظلومة روح التضامن االنساني مع الشعب والوطن السوري 

 .واليمني
 

ضرورة موضوعية للعودة الى بعض االحداث التي حصلت خالل العقود الماضية هناك 
خاصة في ثمانينيات القرن الماضي وما تالها من احداث لكي نتعمق اكثر فأكثر في 

 .فهمنا ودراستنا بشكل جدلي لالحداث االخيرة في منطقة غرب آسيا والشرق االوسط
 

 بانه ذروة 1985ُالغربي يعرف عام ووسائل االعالم " الدراسات االكاديمية"في 
االرهاب في الشرق االوسط، وهذا التشويه للوقائع ولالحداث في الشرق االوسط كان 

، فما جرى في تلك الفترة كان قيام اسرائيل "حرب ريغين على االرهاب"ذريعة لـ 
 الوحشية" القبضة الحديدية"بعدوان عسكري متكرر على لبنان، ويكفي ان نذكر عمليات 
  ا الى ترويع القرويين، فيـــالتي شنها شمعون بيرس على جنوب لبنان، ورمى من خالله

 المناطق اللبنانية التي تحتلها اسرائيل، والقصف االسرائيلي 
لتونس الذي راح ضحيته خمسة وسبعون تونسيا وفلسطينيا 

على حد وصف المراسل االسرائيلي امنون " بمنتهى الوحشية"
رة، وقد ساعدت الواليات المتحدة من كابليوك من موقع الغا

جانبها بان احجمت عن إخبار حليفتها في ذلك الوقت تونس بان 
القاذفات في طريقها اليها، مع ان االسطول السادس االمريكي 
المتواجد بشكل دائم في البحر االبيض المتوسط كان يعلم ذلك بكل 

ارجية لك الوقت حظي الهجوم بإشادة من وزير الخوفي ذ. تأكيد
ُاالمريكي آنذاك جورج شولتز، مع انه ادين باالجماع من قبل 

عمال من اعمال "مجلس االمن لهيئة االمم المتحدة باعتباره 
 ).امتنعت الواليات المتحدة عن التصويت وقتها" (العدوان المسلح

 
رهاب ُفاألعمال االرهابية التي تقوم بها الواليات المتحدة واسرائيل تستثنى من مدونة اال

. الدولي واكبر مثل على ذلك االعتداءات العسكرية على سوريا من قبل اسرائيل اآلن
وهناك تقارير دولية برعاية االمم المتحدة وهيئات دولية اخرى تؤكد بان االحتالل 
االسرائيلي لفلسطين واالحتالل االمريكي للعراق، والتواجد العسكري االمريكي في دول 

بل االمريكي والسعودية وانظمة االستبداد الرجعي العربي في  ال –الخليج العربي 
السعودية ودول الخليج بالكبت والقمع يؤثرون تأثيرا سلبيا على امكانيات التنمية البشرية 
بكل اشكالها السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية في العالم العربي، والدعم الذي 

 ألنظمة االستبداد العربي على مدى عدة عقود يعمق تقدمه الواليات المتحدة واسرائيل

ويعيق امكانيات التطور والتنمية في العديد من دول العالم العربي، واستخدام الواليات 
دعما السرائيل يحد، بل منع ويمنع فعالية االمم ) الفيتو(المتحدة المتكرر لحق النقض 

رق االوسط وغرب آسيا، بل المتحدة ومجلس االمن في احالل السالم في منطقة الش
ويجعل العديد من دول العالم الغربي تتغاظى عن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان 
السعودي على اليمن، والتغاضي بل دعم المؤامرة االرهابية االمبريالية الصهيونية 

ات العربية الرجعية التي تهدف الى تقسيم سوريا وتحويلها الى دويالت صغيرة بل كانتون
كردية سنية علوية درزية خدمة لمصالح اسرائيل االستراتيجية في المنطقة من اجل 
فرض هيمنتها هي، أي اسرائيل والواليات المتحدة على المنطقة، وسياسات التطبيع 
االخيرة مع االمارات والبحرين والمغرب والسعودية هي من تقييحات وافرازات هذه 

 .ريالية الصهيونية على المنطقةالسياسة، أي سياسة الهيمنة االمب
 

وهنا اعود بالذاكرة لما جرى في العراق خالل القرن العشرين والعقدين االخيرين، 
فخالل احتالل العراق من قبل بريطانيا عقب الحرب العالمية االولى، مارست بريطانيا 
سياسات معادية لكل نشاط سياسي دمقراطي في العراق حيث رأت بريطانيا في هذا 

 .لنشاط تهديدا للمصالح البريطانية في المنطقةا
 

وما جرى في بداية هذا القرن والقصد احتالل العراق من قبل التحالف األمريكي الغربي، 
هو اكبر دليل على همجية ووحشية االمبريالية االمريكية والعالمية والصهيونية، فالتبرير 

حة الدمار الشامل التي لم يكن لها الرسمي الحتالل العراق كان الحؤول دون استعمال اسل
وخالل غزو العراق قامت الواليات المتحدة من خالل احتاللها . وجود اصال في العراق

وبالتعاون مع منظمات ارهابية امريكية مثل منظمة بالك ووتر، بأعمال النهب والتدمير 
يكي بال ضابط، وتم نهب كنوز حضارية ال تعوض، لدرجة دفعت رئيس المعهد االمر

للبحوث االكاديمية في العراق ماكغوير غيبسون بعد سنتين من احتالل العراق يقول 
، ففي ذلك الوقت كان اكثر من نصف عدد "ان العراق يفقد ثقافته وثروته: "بنفس حزينة

، ..المواقع االثرية في البالد، بما فيها معظم المواقع السومرية الرئيسية قد دمر
  ". شيئا حيال ذلكواالمريكيون ال يفعلون 

  
ويأتي ترامب اآلن ويطلق سراح مجرمي بالك ووتر من السجن فيعيد وصول القوات 

.  الف قطعة منهوبة20 الف قطعة على االقل من اصل 15االمريكية والذي اختفت معه 
والمؤامرة على سوريا وحصارها االقتصادي من قبل الواليات المتحدة والدول 

قانون قيصر لهو تصرف ارهابي وحشي تمارسه االمبريالية االوروبية الغربية وآخرها 
العالمية ضد سوريا الشعب والوطن وضد الشعب والوطن العراقي، وهنا نذكر بان 
الرئيس كلينتون رغم معرفته بان سوريا لم تتورط بأي عمل ارهابي، رفض ان يرفع 

على شروط اسم سوريا من قائمة الدول الراعية لالرهاب ألنها رفضت الموافقة 
 .بل االستسالم االمريكية االسرائيلية" السالم"
 

واآلن ما زالت الواليات المتحدة تمنع وتعرقل وتفشل كل سبيل لحل دبلوماسي عادل 
الذي طرح وصيغ بشكل " اتفاق جنيف" طرح 2002للقضية الفلسطينية، ففي عام 

ن وفلسطينيين غير مقترحات مفصلة لحل قائم على دولتين من قبل مفاوضين اسرائيليي
رسميين انما لهم وزنهم، ولقيت تأييدا من االجماع الدولي العريض، باستثناء الواليات 

 .المتحدة، واسرائيل التي رفضت االتفاق جملة وتفصيال
 

الذي لم يشر من قريب او بعيد الى الحقوق الوطنية الفلسطينية " اوسلو"وحتى بعد اتفاق 
اسرائيل في ذلك الوقت بخطوطها " حمائم"مل لها ارتسمت اهداف اسرائيل التي ع

 شلومو بن عامي الذي اصبح فيما بعد 1998العريضة في نشرة اكاديمية اصدرها عام 
 :، كتب بن عامي يقول2000كبير مفاوضي ايهود باراك في محادثات كامب ديفيد 

 
الستعمارية كان المراد من عملية اوسلو السلمية هو ان تؤدي الى حالة من التبعية ا"

يعيشها الفلسطينيون في المناطق المحتلة، مقرونة بشكل من اشكال " الجديدة الدائمة
الحكم الذاتي المحلي، وبالفعل تواصل االستيطان االسرائيلي في المناطق المحتلة، 
والمتواصل اآلن، بهدف تحويلها، أي تحويل الضفة الغربية الى كانتونات بصورة 

سات الكولونيالية االستعمارية العنصرية الشوفينية مشفوعة بدعم مطردة، وكل هذه السيا
امريكي دائم، وآخر هذه السياسات التي تعمل من اجلها الواليات المتحدة واسرائيل كانت 
صفقة القرن الفاشلة والتي رفضها الشعب العربي الفلسطيني بدعم محور المقاومة 

 كل هذه السياسات العدوانية وتحولت الى صفعة في وجه ترامب ونتنياهو، ومع
االجرامية االستيطانية التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب العربي الفلسطيني تأتي 
االمارات والبحرين والمغرب والسعودية ومستقبال قد تظهر دول عربية اخرى، 
وتمارس سياسة التطبيع مع الغاصب والمحتل والمتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة 

  .اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئينمن خالل 
 

ما هو اال خيانة وطعن بالسكين في ظهر الشعب الفلسطيني " التطبيع"ما فعلته دول 
  يــ امريك–و ــوع من حلف شبيه بحلف ناتــع الى خلق نـدف دول التطبيــالمناضل، وته

 
 

  
  خليل اندراوس. د

 نفلسطي
 



  

  اليساري
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المقاومة، ولكن  عربي رجعي للهيمنة على المنطقة وضد محور – اسرائيلي صهيوني 
 .مشروع الثالوث الدنس المذكور مصيره مزبلة التاريخ

 
لى ع"ان رفض حكام اسرائيل على مدى عقود القبول بتسوية سياسية انما يدفع باسرائيل 

وكما كتب احد االوائل المناوئين لالحتالل وهو يشعياهو " الطريق المؤدي الى الكارثة
ر سوف يؤدي حتما الى انحالل خلقي خطير ليبوفيتش حيث قال بان اضطهاد شعب آخ

والى فساد وتفسخ داخلي، وهذا ما يحدث اآلن داخل المجتمع االسرائيلي من فساد وتفسخ 
وانحالل خلقي، ويجري تساهل بل دعم اوباش اليمين الديني االصولي العنصري، ليس 

 .االمريكيفقط هنا داخل اسرائيل بل وايضا من قبل اليمين الصهيوني العالمي خاصة 
 

 اقدم بوش االبن وللمرة االولى على نقض المعارضة 2002في كانون االول عام 
االمريكية لعملية ضم القدس، وأقدمت الواليات المتحدة في فترة حكم بوش االبن على 

وفي فترة حكم ترامب . التصويت ضد قرار آخر للجمعية العامة لالمم المتحدة يدين الضم
عاصمة " موحدة"ريكية الى القدس واالعتراف بالقدس كمدينة تم نقل السفارة االم

 .السرائيل
 

سياسات اسرائيل والواليات المتحدة هذه لن تؤدي ال بل تقضي عمليا على اية امكانية 
لحل القضية الفلسطينية حال عادال، فقط صمود ووحدة ونضال الشعب العربي الفلسطيني 

لعادلة فالوحدة الوطنية الكفاحية الفلسطينية هي المثابر والشعبي سيحقق النصر لقضيته ا
الطريق الوحيد النتصار قضيته العادلة وبدعم محور المقاومة والمجتمع الدولي، اما 
انظمة االستبداد العربي الرجعي المطبعة مع اسرائيل فمصيرها الفشل الذريع ومزبلة 

 .التاريخ
 

كر المادي الجدلي والتاريخي سنبقى  اللينيني، الف–ونحن الذين نحمل الفكر الماركسي 
ركيزة راسخة في النضال ضد طبقة رأس المال، التجار بدم الشعوب وضد الصهيونية 

 االممية، االممية –العنصرية وضد الرجعية العربية، وسنبقى نحمل رسالتنا القومية 
بل بعناق القومية، االنسانية ومناصرين للشعب العربي الفلسطيني وقضيته العادلة، ولن نق

   يهوذا االسخريوطي نتنياهو، كما يفعل البعض بتوجيه من دول التطبيع
  
  
  
  
  
  
  
  
 ًمن يسرق بيضة يسرق جمال...  
 

كررة التي كانت تحشو بها دماغي  الشهيرة والمتهذه كانت واحدة من إحدى عبارات أمي
الذي "دب الصغير كجزء ال يتجزأ من فكرة المدينة الفاضلة، واإلنسان الخلوق المؤ

، فأصبحت هذه الفكرة الفذة هدفي "سترة، يارب ال..يمشي الحيط الحيط ويناجي في سره
ًالمنشود على سطح هذا الكوكب األزرق، فأرضي هللا أوال والوالدة ثانيا، فتغدق علي  ً

  ..!!َّبدعواتها الالنهائية عل هللا يستجيب لها و يفتح لي أبواب السماء لي من عنده
 

تزوج منذ سنوات ولي زوجة مريضة وأربعة أطفال صغار أكبرهم لم يتجاوز اليوم أنا م
ًالثامنة وها أنا أقف اآلن قبل طلوع الفجر مقاتال في طابور الخبز الطويل الذي يمتد 

ً مترا ، يتعارك فيه الناس فيما بينهم محاوال كل منهم التقدم خطوة في الطابور، 20مسافة  ً
ًخر، لكنها قد تصنع قتاال يصل إلراقة الدماء، كل هذا مقابل الخطوة التي ال تقدم وال تؤ

، التقطت ..بعض أرغفة الخبز التي ال تكفي عائلة من مكونة من أربعة أفراد ليوم واحد
 :ًأنفاسي بعد حصولي على خبزي الثمين، ووقفت مخاطبا نفسي

لك لمقر هذا زمن أشباه البشر، فمنذ اللحظة التي تترجل فيها من منزلك وحتى وصو
 !ط بك أشباه البشر يسرقون البيضعملك تحي

 !!!أدخل الى أية دائرة حكومية تمشي معامالتك بالبيض
وال يختلف الوضع في الوزارات والدوائر األخرى الحكومية وغير الحكومية بكافة 

  ...أشكالها
 

 ً:فكرت قليال
  .لبلية ما يضحكشر ا...  ضحكت في سري"  الدجاجات تعلم ماذا يفعل البيض؟لو كانت"
 

ًعذرا منك، ربما كان األجدر بك أن تعلمينا خفة اليد ألن المثل الشعبي قد .. ًحسنا أمي
ُعدل في هذا الزمن ليصبح َ ِ ُ: 

ًأسرق بيضة ألنك لن تجد جمال لتسرقه َ!  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مع أنساني شك وال ريب أن وحدة الذوق والمشاعر مقدمه ضروريه لوحدة أي تج ال

لى الزوجين الذين تتسم ا, يسري من عالقة الصداقه بين أثنينوهذا المبدأ , وأنسجامه
لحياة الزوجيه ُحيث يكتب لحياتهم النجاح وأستمرار ا, حياتهم بالتقارب الذوقي والنفسي

والفريق الرياضي الواحد , د ذلك الى أعضاء الحزب الواحدويمت, الناجحه والمستقره
  . ًأمتدادا الى الشعب الواحد, ة العمل الواحدهومجموع

  
مذكوره وغيرها من الكيانات يعتمد وجودها وقوتها ن كل كيان من الكيانات الإ

وعلى ما , عضاءها من مشتركات ذوقيه ونفسيهوأستمرارها على ما يشترك فيها أ
حتى هذا الهدف مهما كان مهم فمن الممكن التضحيه فيه , يه من هدف موحدتشترك ف

ثير من حاالت وقد لمسنا الك, بين أعضاء تجمع ما الذوق المشتركهماله أذا لم تتوفر إو
دم األنسجام النفسي وحتى تفتيت دول بسبب ع, نزواء أحزاباو, ختفاء شركاتاطالق و

وبلدنا واحد من هذه البلدان المهدده باألنقسام بسبب تباين الحاله المزاجيه , بين مكوناتها
والتي , اهمت في تباين أمزجتهم وأذواقهمالذين ينتمون الى ثقافات مختلفه س, لمكوناته

وغذت الصراعات البينيه بينهم حتى , ألختالفات بينهم على أبسط األمورهمت بتسلل اسا
نما هناك بواعث إو, تي ليس لها من مبرر عقليوال, صل الى قتل بعضهم ألتفه األسبابو

لظاهره هذه ا. والتي ساهمت بشحذ دوافع العنف بينهم, كير أمزجتهمنفسيه ساهمت في تع
ًوغالبا ما يدعي المختلفون , والسبب ألنها ظاهره غير محسوسه, قد ال يلتفت أليها الكثير

ن أن السبب الحقيقي هو أن هناك بواعث وأسباب أخرى يعللون بها أختالفاتهم في حي
وآخر   ,ن األسباب والتي منها ما هو بيئيوالذي يساهم في تشكيله الكثير م, سبب مزاجي

   .قيمي وأجتماعي وثقافي
  

ًهم بتشكيل مزاجا فرديا أو جماعيا خاصا يفصله عن األفراد كل هذه العوامل تسا ً ً ً
ًخرى مما يشكل خطا فاصال بينهم والجماعات األ ور خصائص وميزات تميزهم ويبل, ً

  لذلك, وأنما هي ظاهره عالميه, ه دون أخرىوهذه ظاهره ال تختص بمنطق, عن بعضهم
لها أفراد الشعب الواحد من  تعمل الدول جاهده الى تبني مشاريع ثقافيه تقرب من خال

ًوحتى متبنيات وطنيه واحده أمال في , ةوثقافه واحد, خالل تربيتهم على تبني قيم واحده
  رابـــــدة التـ لوحةـــ ضرورية مقدمة النفسيةارب ومنسجم بأعتبار الوحدـمتق بناء نفسي

وتساهم في بناء شعور وطني واحد يقوم ,  والمجتمع  والدوله
والعكس هو , د للتضحيه من أجلهلوطن واألستعداعلى حب ا

ت والدمار وأنهيار الدول الحروب األهليه التي تنتهي بالمو
 ومثال ذلك دولة يوغسالفيا التي دخلت بحرب أهليه  ,وتمزقها

, التي أنتهت بالتقسيم الى خمس دولوبتسعينيات القرن الماضي 
والسبب في ذلك هو عدم األنسجام القومي والثقافي وبالتالي 

  .اجي بين مكونات دولة جمهورية يوغسالفياالمز
  

لعامل بل وأعداء العرب والمسلمين الى أهمية أثر ا, لتفت أعداء الشعب العراقيالقد 
, كبير على درجة أنسجامهم وتوافقهموما تشكله من أثر , الذوقي والنفسي على وحدتهم

م منصه له لذلك عمل أعالمهم على شن حروب الجيل الخامس الذي أتخذ من األعال
ألطالق مدافع أعالمه المضاد القائم على أحياء وأصطناع أحداث تاريخيه تحي الخالفات 

فه بين أفراد الشعب كذلك يسعون الى نبش  وأحياء القيم القوميه المختل, الطائفيه والقوميه
غيه والعروبيه والكرديه حياء للفينيقيه واألمازيإوهذا ما نشاهده ونسمعه من , الواحد

 

 

  دلعبوا انوزس

 ةريوس

 

  
  يهريالزد اإي
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والعمل جاري على قدم وساق على أحياء الهويات الفرعيه وحتى الحضارات , النوبيهو
  .البائده والمنقرضه كالبابليه والسومريه وغيرها الكثير

سالميه عامه وبلدنا العراق من المالحظ لكل متتبع لما يجري في بلداننا العربيه واأل
وهي حروب تستخدم , مستعرف بحروب الجيل الرابع والخاأن هناك حروب  , خاصه

هذه الحروب تستخدم فيها علوم التاريخ واألجتماع . ا العلوم النفسيه بأدوات أعالميهفيه
خالصتها هو التأثير على القدره المزاجيه , عالميه عاليه المستوىإه وعلم النفس بتقني

جه الفرد تأثير على تووالنفسيه للفرد في محاوله لتغير األتجاهات والقناعات وبالتالي ال
هادفين في ذلك الى خلق فجوات ,  على أولوياته في حياته اليوميهوبالتالي, وأهتماماته

نفسيه وذوقيه بين أفراد الشعب الواحد تكون األساس في تعكير صفو العالقات 
والذي يلغي أي حاله من , ؤدي بالنتيجه الى التباعد النفسياألجتماعيه بينهم وبالتالي ت

كما يزرع حاله من عدم األرتياح المزاجي والذي يمهد , ون بينهماألنسجام والتعا
والدافع هو ما , تافههاألرضيه ألشعال الصراع بينهم مهما كانت األسباب بسيطه و

  .يحملونه من شحن نفسي غاضب أتجاه بعضهم ال يهفت اال باألنتقام المتبادل
  

اصه عليها وبشتى غربيه الخُمن المهم أن نشير الى عاملين مهمين أشتغلت الدوائر ال
  :مااال وه, الطرق واألساليب

في محاوله لدفعها , تاريخيه الحقيقيه منها والمزعومه التركيز على الخالفات الً،أوال - 
وتفعيلها وأشعال فتيلها عن طريق العمل على أنتاج أصدارات كثيفه من , لسطحالى ا

الشخصيات شاعر المتناقضه على الكتب والنشرات التي تنشر األفكار التي تحرك الم
كذلك أثارت األختالفات اللغويه والقوميه وأعادة أنتاج للثقافات . ًالمختلف عليها تاريخيا

القديمه واألدعاء بالرجوع للجذور الحضاريه في محاوله ألحيائها لكي ترسم خط فاصل 
اذج حضاريه كما يعملوا على بث الروح بنم, لجماعات تحت هكذا مبرراتبين األفراد وا

 جغرافيه لكي يرسموا خطوط, يها الزمن بدعوى األصاله والتفردوسلطويه عفى عل
ن من ُ يصنع لهكذا مشاريع أناس مأزومون ويعانوةوعاد,  للتنازعاجديده تكون سبب

وهذا ما لمسناه بصناعة , والتعصبويتصفون بالجهل , أعتالل نفسي ومزاجي منحرفين
غدادي وزهران وشاكر أوهيب والب, والزرقاوي,  الدنأرهابيين من أمثال أسامه بن

قد حول و, ولها تاريخ منحرف, ًوهي شخصيات معتله نفسيا, علوش وغيرهم الكثير
ووفروا لهم ثروات , هؤالء الرجال الى أبطال أسطورييناألعالم األمريكي والخليجي  

وحرب داعش بالعراق , ماليه خرافيه لتنفيذ أجندتهم وجمع األتباع حولهم بسرعه قياسيه
  . لى هذا اللون من األجنده المشبوهوسوريا وليبيا وأفغانستان خير شاهد ع

  
اال وهو العمل على الغزو الثقافي في , السنوات األخيره العمل فيه في جرى  بعد ثانيا، -

ات األسالميه عامه محاوله خطيره لتخريب البنيه األجتماعيه والعقائديه للمجتمع
تنا والتي تهدد وهي من أخطر الحروب التي تتعرض لها مجتمعا, صهوالعراقي خا

وهذا النوع من الحروب يتوجه الى تغير قناعات الفرد الفكريه , وجودها بشكل خطير
ومحاولة أثارة الشك في منظومته , بهات في عقيدته الدينيه والوطنيهعبر أثارت الش

لتكون مقدمه لرفضها والتبرء عنويه القيميه في محاوله لتشويهها والحط من قيمتها الم
هاد عالم يعمل وبكل جد وأجتاإلكما أن . ا بقيم القوه األكثر سلطه  ونفوذوأستبداله, منها

نزع وذلك لتعزيز الجانب األناني الذي ي, القائمه على األستهالك على تعزيز القيم الفرديه
 والتمحور حولها,  الذاتالدفع بأتجاه األنكفاء علىو, لقطع أواصر الترابط مع األخر

والعزوف عن كل ما يصب في المصلحه العامه , وعدم األعتبار لكل ماهو أجتماعي
مما , الوجودفي وأن مصلحة الذات أهم ما , مصلحه الخاصه هي األهمبأعتبار أن ال

هي قيم , وأن القيم الماديه,  حاله خطيره من التفكك األجتماعيتساهم هذه الميول الى
ًأما القيم المعنويه فال قيمه حقيقيه لها وتمثل بعدا مثاليا ال قيمه له بالواقع , مليهحقيقيه وع ً

  . الفعلي والعملي
  

األمر ال يقف عند هذا الحد بل يتعداه الى العمل على تحطيم الهويه الدينيه والوطنيه 
, وتهوين عناصرها األساسيه, الل التشكيك بمرتكزاتها األساسيهوالثقافيه من خ

وعاجزه عن , وأنها غير صالحه للعصر, رها بمظهر العاجز في نظر مريديهاظهاوأ
تأقلم والزحزحه لعناصرها علها هويه سياله قابله للفي محاوله لج, األيفاء بمتطلباته

بل وتسهل من فرض سطوته ,  بقيم جديده تتطابق ومراد المحتلاألساسيه وأستبدالها
ًرائيل وتجعل منها وجودا مألوفاسإه التي تشجع التطبيع مع حالل قيمإو بل ويخلق حاله , ً

 لما تدعيه أن عدم التطبيع  ,طويلمن الندم على تأخر اللحاق بقطار التطبيع  منذ عهد 
  . تطورهسيفقد الشعب الكثير من مصالحه وفرص 

  
و التسليم للنظام ن الجيل الرابع والخامس من الحروب تعمل على تسريع خطى العالم نحإ

كما يستنتج , وهو ما يمثل نهاية التاريخ, ًبأعتباره العالم األكثر تحضرا, ي الجديدالعالم
  ).نهاية التاريخ(بذلك  فوكوياما في كتابه 

  
أن التغير السريع لألذواق التي عملت على زراعته وسائل األعالم كان له أكبر األثر 

لك بفعل األيقاع السريع على تشكيل العالقات العابره والسطحيه والسريعه والمؤقته وذ
 صداقه ال, قأصبح من جراء ذلك, يثه التي هي من صناعتهم وأعدادهملنمط الحياة الحد

 من األجهاد كل ذلك خلق حاله. وال أخالق دائمه, وال مسكن دائم, موال زواج دائ, دائمه
كل ذلك و, ع الشديد والشعور بالكآبه الحادهمما سبب حاله من الفز, والشعور بعدم األمان

يلقي بتبعياته الخطيره على الحاله المزاجيه لألنسان وتجعله حاد المزاج  وال يطيق أي 
األخرين بغية أحتكاك باألخر وال يملك  القدره على تحمله  لذى يفضل األبتعاد عن 

وهذه هي البوابه الرئيسيه لتفكك المجتمع وتحوله الى جزر , تجنب األصطدام معهم
  . بطها أي رابط اال اللهم رقعه من األرض تجمعهم تسمى وطنصغيره متفرقه ال ير

  
هو أقتصاد السوق وهذا يعني أن , وتخطيط  قوى دوليهن األقتصاد المهيمن اليوم وبفعل إ

والسوق هو من يخلق ,  هي من تفرض شروطها على المستهلكمباديء السوق الحر
نفوذه في األطاحه بقيم وتشجيع وهنا يفرض , الم للمجتمعات بحكم هيمنته عليهاالذوق الع

أخرى بما يقرره من موضه وأن كانت ال تتوافق وقيم المجتمع ومنظومته األخالقيه 
يركز على الجانب الحسي فهو ال يركز على الحشمه بقدر ما , عالم األلبسهوخاصه في 

لذى فقد أطاح عالم الموضه بالكثير من قيم الحشمه وخرق الكثير من , والغرائزي
فعالم السوق يتجه لكل ما هو . اديء والقواعد الخلقيه التي ال تمت لمجتمعاتنا بصلهالمب

وهذه , ومن ثم بيعها بشكل أكبر, ترويج للسلعوهو سلوك تفرضه عمليات اال, جديد
وقه ًالعمليه تستدعي تغيرا في عالم الموضه والذي يعتمد على أقناع المستهلك في تغير ذ

  . ديدليقبل على أقتناء ما هو ج
  
ن التغير السريع والمتعدد للذوق في أقتناء السلع ال يمكن أن يحدث بدون توفر سيوله إ

هنا . ث وراء أرضاء هذا المزاج المتغيرنقديه عاليه تستجيب لهذا التغير في محاوله لله
 ضرورة توفير المال بكل الطرق مما يغري المستهلك يال وهأ, الخطورهفي نقطه غايه 

تعاظم بأقتناء كل ما رق المشروعه وغير المشروعه ألشباع هذا النهم المبسلوك كل الط
هذه العمليه وما تشكله من ضغط كبير على المستهلك الذي ال يملك هنا , يعرضه السوق

الطرق من أمره شيء سيكون أمام طريق يشجعه على كسب المال الحرام وأستخدام كل 
مال الغير سواء كان األستحواذ على  ومنها محاولة  الغير مشروعه في كسب المال

  ,قوالتفكير فقط بالمصلحه الخاصه والتنازل عن الكثير من قيم الح, غريب أو قريب
ويخلق قابليه لدى الفرد تجعله يتنازل عن الكثير من القيم الوطنيه والدينيه واألخالقيه 

 خلقتها سياسات مقابل كل من يلبي له ذوقه المتجدد ويشبع له حاجياته المتزايده التي
  , السوق المبرمجه من مراكزها العالميه

  
لذلك كانت دبي أول المطبعين مع , ل على هذه العمليهمثاواليوم مركز دبي للتسوق 

أسرائيل وأول المذعنين لتلبية طلبات أمريكا قي التنازل عن المطالب  والحقوق القوميه 
 من المروجين األمارات العربيهبل وأصبحت , ينيه فيما يخص القضيه الفلسطينيهوالد

  . للتطبيع مع أسرائيل
  
والفساد , شار ظاهرة الرباوأنت, االت النصب واألحتيالن ما نلمسه اليوم من تفشي حإ

وتقطع أوصال عالقات األرحام بسبب  السعي المحموم ألحتراز وكسب المال , األخالقي
مه القيميه في مجتمعنا  مما كل ذلك أدى بشكل خطير الى تدهور المنظو. من أجل المال

الذي يؤدي الى نهايه , والضياعسببت الى هزه عنيفه للذات قي جو مشحون بالتناقضات 
, طلب منها من قبل القوى المهيمنهُهزيله لهذه الشعوب وبالتالي أذعانها بسهوله لكل ما ي

بوديه بعد أن فيدخلوا في طور الع, وعندها تستلب أرادتها, وتكون رهينه ومذعنه لطلباتها
أفتقدتها األجيال , ديهحررهم أجدادهم من نير األستعمار بسالح بدائي ولكن بأراده حدي

   وذوق متهافت, ومتعه عابره, بل تنازلت عنها مقابل سلعه رخيصه, ليهالحا
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 لدى المرأة الغائبة وال شك قصص كثيرة . جرى كتم صوت سميرة منذ سبع سنوات

ِّلو أتيح لها الكالم، قصص يخشى مغيبوها وكاتمو صوتها أن تصير بمتناول عموم 
لغياب غيرها هي، لكن ال أحد يستطيع رواية قصة سميرة بعد ا. السوريين وشركائهم

إنها قصتنا، قصة . ُقصة سميرة قبل الغياب تستحق أن تروى وتستعاد ما دامت غائبة
  .كفاحنا المحبط والمرير، قصة سورية

  
َّيصادف أننا مسجال الميالد في األوراق الرسمية في أول يومي شباط ميالدي أنا غير . ُ

تنحدر األسرة من المخرم . 1961 شباط 1ًصحيح قطعا، لكن سميرة بالفعل من مواليد 
الفوقاني من قرى ريف حمص الشرقي، إال أن سميرة ولدت في السويداء، بفعل تنقل 

أمها كانت . سميرة هي الرابعة بين أربع بنات وخمسة شبان. األب في عمله كشرطي
عاشت األسرة معظم الوقت بين . ً، متفرغة للعناية بأسرة من أحد عشر فردا»ست بيت«

م ومدينة حمص، وبعد تقاعده استقر األب واألم في القرية، وظل البيت هناك بيت المخر
الجميع يقصدونه في العطل واألعياد، فيما استقر أكثر األبناء والبنات في حمص بعد 

ُأنحدر من عائلة مماثلة في العدد، وفي المنبت . هذا منوال مألوف في سورية. الزواج َ
نسي، وفي استقرار األبناء في المدينة األقرب، الرقة في الريفي، وفي تقسيم العمل الج

  .هناك فوارق هي من نسيج الحياة المتغاير. حالتنا، مع الحفاظ على بيت في القرية
 

في . بعد الثانوية سجلت سميرة لدراسة األدب الفرنسي، لكنها لم تكد تتقدم في الجامعة
حزب العمل الشيوعي المعارض أوائل عشرينات عمرها انتسبت في مدينتها حمص إلى 

ومثلها فعلت فاطمة أختها، وبسام ابن عمتها، وأصدقاء . للنظام ونشطت في صفوفه
 في 1987ُتزوج بسام وفاطمة قبل أن يعتقل الثالثة في عام . ومعارف من الوسط نفسه

ُنقل الجميع إلى دمشق حيث تعرضت سميرة للتعذيب أثناء . حملة واسعة لتصفية التنظيم
  .»سورية األسد«حقيق، مثلما هو الروتين المستقر في الت
 

ُأحيلت سميرة بعد ذلك إلى سجن النساء في دوما مع العديد من رفيقاتها، وهناك ستكمل 

بعد . 1991 تشرين الثاني 26أربعة سنوات ونيف قبل أن يفرج عنها مع رفيقاتها يوم 
ًالخروج من السجن استحدثت الشريكات تقليدا سنويا باال ًحتفال معا في مطعم دمشقي بهذا ً

  .اليوم
 

َّفاطمة لم تكن طوال الوقت في سجن دوما، ولم تضم إلى سميرة حتى قبل نحو عام من  َ ُ
وكان هذا مصدر مشقة لألسرة مثل ألوف األسر السورية في عقدي . اإلفراج عنهما

ارة سميرة تنقسم األسرة مضطرة إلى قسمين، بل ثالثة، لزي. القرن العشرين األخيرين
ُبالمقارنة، كان سوء حظ أقل أن حبس أخواي في سجن حلب المركزي . وفاطمة وبسام

َهذا وفر على أهلنا مشقة كبيرة. نفسه الذي سبقتهما إليه َّ.  
 

بناتي، اإلنسان موقف، : في إحدى الزيارات وصلت لسميرة وفاطمة كلمات من أبيهما
سميرة تستذكر هذه الكلمات بفخر، وتسعد بأن كانت ! وإنتو اخترتوا موقفكن، فاثبتوا عليه

ظلت . كروزات دخان الحمراء كانت تأتيها من األب الذي لم تكن دخنت في حضوره قط
  .سمور مثابرة على دخان الحمراء طوال السنوات

ّلم يكن حال سميرة وفاطمة مختلفا في شيء عن حال األلوف من أمثالهن، وال كانت حال  ً
ِلم تنتفعا من منبتهما العلوي وحرصتا على أال .  أسر كثيرة مماثلةأسرتهن مغايرة لحال َ

  .عشن كما يعيش معظم السوريين من المرتبة االجتماعية نفسها. تنتفعا
 

بعد خروجها من السجن كانت فاطمة تزرو بسام، زوجها، الذي قدم إلى محكمة أمن 
يرة تبحث عن عمل، وقد وكانت سم. ً ونال حكما بثماني سنوات1992الدولة العليا في 

عملت هنا وهناك لتعيل نفسها، ثم تعلمت أساسيات الكمبيوتر في سنوات النصف الثاني 
هذا مؤهل قد . من التسعينات مثل كثير من الشابات والشبان السوريين في ذلك الوقت

وبالفعل . تستفيد منه امرأة ثالثينية، عاطلة عن العمل، وسبق أن كانت سجينة سياسية
 لها فرص لتنضيد وتنسيق المعلومات على الكمبيوتر، لكن في دمشق التي انتقلت تسنت

سميرة للعيش فيها، في مواجهة مقاومة عائلية قوية، وإن تكن متوقعة في البيئات 

ًكان هذا فعل تحرر شجاعا، حقا في االستقالل وتقرير المصير، صنع المثال . السورية ً
في العاصمة عملت سميرة في مكتب جريدة الخليج . لجيل أصغر من البنات في العائلة

أقامت في ذلك الوقت في بيت صديقة ورفيقة نضال وسجن . 1999اإلماراتية في عام 
ُوهناك التقيت بسميرة . ًلها، ناهد بدوية، كان شريكها، سالمة كيلة، معتقال في ذلك الوقت

ًزرنا معا برفقة ناهد معتقال كان خرج لتوه من س. ألول مرة جن تدمر، أو باألصح ً
، استقلت سميرة 2000وبعد خروج سالمة من السجن في عام . معسكر التعذيب في تدمر

  .في سكن متواضع، غرفة في بيت لعائلة دمشقية في مساكن برزة
 

كنت ال أزال في (ولن يتكرر لقاؤنا قبل عام كامل، وكان في أول زيارة لي إلى دمشق 
جاء ذلك بعد موت حافظ . بعد خروج سالمة من السجن) حلب، أستأنف دراستي الجامعية

وقت رحيل الطاغية المؤسس، كانت أمها كاملة سليمان في زيارتها، . األسد بقليل
لم تكن السيدة تريد أن تبكي ! ّأنا خلصت دموعي: وسميرة تستذكر قولها بهذه المناسبة

  .سجان ابنتيها
 

ًاما بسيطا من إعدادها، مسقعة باذنجان، دعتني سميرة لزيارتها، وتناولنا في غرفتها طع ً
لم يكن لدى سميرة هاتف في غرفتها، ولم يكن لدي هاتف في مسكني . واتفقنا أن نتواصل

ْاتفقت مع الجارة على أنه حين يرن هاتف البيت : المستأجر في حلب، لكن تدبرنا األمر
  .وهذا ما كان. مرة ثم يفصل ثم يعاود الرنين فهذا االتصال لها

 
بعد شهر أو شهر ونصف، . لم يكن بيننا رباط خاص في هذا الوقت، لكن مودة وكالم

، عدت إلى دمشق، ودعوتها إلى الغداء في مطعم في 2000ربما كان هذا في أيلول 
كان في رفقة المرأة النحيلة الرقيقة . ًمركز المدينة، وبعده شربنا شايا في مقهى الروضة

ًلت رجال في الشارع عن شيء ما، أجاب، ثم سألني بدوره بعد الغداء سأ. ما يلمس القلب ُ
ًرددت عليه مازحا. عن الساعة . سميرة انفجرت ضاحكة! يعني ما في شي لوجه هللا: ُ

كنا معتقلين سياسيين . تحول انجذابنا إلى قرب. شيء ما قفز إلى األمام بيننا بتلك الضحكة
واب األربعين، يحاوالن امتالك حياة سابقين، بدخل متواضع، وبعمرين متقاربين، على أب

  .وينجذبان إلى بعضهما
 

ننحدر، سميرة وأنا، من تنظيمين شيوعيين مختلفين، مع ما هو معتاد، ومحقق، من 
ليس ألننا طوينا . ًلكن ينبغي القول إن األمر كان وراءنا سلفا. حساسية بين المتشابهين

ًمطوية غصبا عنا، والبلد بال حياة الصفحة بعد فتحها، ولكن ألن الصفحة كانت وقتها 
كان ثمة مجتمع من المعتقلين السياسيين السابقين، . سياسية وبال نقاش وبال تنظيم مستقل

أراد كثيرون . ليس بدون مواريث متنازعة، لكن بمستوى منخفض من المنازعة وقتها
  .وكنا نحن االثنين منهم. منا إعطاء فرصة للتعرف واللقاء واألخذ والعطاء

 
ربيع « الذي كان بداية موسم 2000صادف أن أنهيت دراستي الجامعية في خريف 

ًكان استقر عزمي على االنتقال إلى دمشق، فيها أكون قريبا من سميرة، . القصير» دمشق
  .وربما أحظى بفرص أفضل للعيش من الترجمة والكتابة

 
كانت سميرة ال تزال تعمل في مكتب جريدة الخليج، لكن 

ًضا أن تعمل إضافيا في دار نشر ناشئة وقتهاأييحصل  كان . ً
ًسوق العمل لمن هن مثلها محصورا في هذا المجاالت الضيقة، 

 ليرة، تدفع سميرة منها 5000وال يكاد الدخل الشهري يتجاوز 
ي بنحو  ليرة أجرة سكنها المتواضع وتعيش بما بقي، أ1500

 تحيا مستقلة لكن سميرة التي أرادت أن. ً دوالرا في الشهر70
  .كانت قادرة على أن تعيش بمثل هذا المبلغ وأقل

 
ُأقمت بعد االنتقال إلى دمشق في مسكن يقيم فيه أخي خليل الذي كان نال لتوه الدبلوم في 

كانت سميرة من أهل البيت منذ البداية، تقتضيها الرحلة من سكنها في مساكن . الفلسفة
 الربوة نحو ساعة، وربما تقضي الليلة عندنا برزة إلى سكننا في المنصورة على طريق

  ً.أحيانا
 

. لم تكن هناك رسميات منذ البداية... تعرفت على أهل سميرة وتعرفت هي على أخوتي
فاطمة وبسام، ونجاة وعفيف . وفي حمص وجدت نفسي بين أهل وأصدقاء وشركاء

  .كبرى لسميرةنجاة هي األخت ال. وبناتهما الوعد والوجد وآالء، كنا عائلة واحدة
 

  ..2002كان هذا قبل زواجنا في أيلول 
تزوجنا بحفل بسيط حضرته أختا سميرة، نجاة وفاطمة، وأختي الوحيدة رفعة ورباح 

ًكان مسكننا ضيقا فاحتفلنا في . زوجة أخي األكبر دمحم، وقليل من أفراد العائلة اآلخرين ُ َ َ
ًبيت قريب لعلي العائد، صديقنا وقريبي، وعدنا مشيا   . إلى المسكن بعد منتصف الليلُ

 
  ا كان استأجره قبلنا الصديقــبعد شهور انتقلنا من المنصورة إلى بيت في ضاحية قدسي
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كنا ال نزال نعارك لتدبر المعيشة، ونشارك في الحياة العامة بقدر .  المرحوم بسام يونس
ِّالمستطاع، ونكون شبكة أصدقاء ضمن مجتمع المعتقلين السابقين نفسه، أ و ضمن أجواء ُ

ذات نفس معارض للنظام، ومنها فنانون كنا نعرفهم فقط من أفالم أو مسلسالت 
تلفزيونية، لكن كذلك من جيل شبان جامعيين كانوا في مطالع عشريناتهم، وهم يقتربون 

كان . لم تكن حياتنا أكثر مشقة من أشباهنا، لكنها لم تكن أسهل كذلك. من األربعين اليوم
  .دربنا لحياة تعاش ونحن في مطلع أربعينات العمرعلينا أن نشق 

 
ًكنا معا دوما في منتديات  . ً، ولكل منا دوائر نشاط عام مستقلة أيضا»ربيع دمشق«ً

سميرة نشطت في لجان إحياء المجتمع المدني لبعض الوقت، وكنت بدوري حضرت 
ن دمشق شاركت سميرة في المناقشات التمهيدية إلعال. بعض اجتماعاتها قبل ذلك

بعد أحد االجتماعات في بيروت دُعي . بيروت في شأن العالقات السورية اللبنانية
المشاركون من قبل مضيفيهم اللبنانيين إلى الغداء، وكانت مائدة عامرة بأصناف من 

سمور التي ال تأكل السمك كان عليها أن تكتفي بلقمات من أطباق المازة دون أن . السمك
  .تلفت االنتباه

 
 اتفقنا على أن تتخلى سميرة عن عملها في دار نشر لها مكتب في 2005صيف في 

ًلم تكن بيئة العمل سيئة وال كان العمل مرهقا، ولكن كان الوصول إليه صباحا . الحلبوني ً
يعرف السوريون . والعودة منه بعد الظهر إلى مسكننا في ضاحية قدسيا مشقة خالصة

 على الميكروباصات التي هي وسيلة النقل الوحيدة ًالزحام المذل، صباحا وبعد الظهر،
كان دخلي من الكتابة . للعموم إلى أعمالهم ضمن المدن وبين المدن وضواحيها القريبة

ّوبدأنا ندخر لشراء بيت يخصنا في محيط . وقتها يتحسن وأخذ يكفي لمعيشتنا ويزيد ِ
.  ووقع على سميرة تأثيثهوفي العام نفسه انتقلنا إلى بيت آخر في ضاحية قدسيا،. دمشق

حتى ذلك الوقت كان أثاث بيتنا مثل أثاث سكن طالب الجامعة، لكن سمور جعلت من 
ُذلك السكن بيتا يعاش فيه، وهو ما لم يكن ليتحقق في أي وقت لو جرى االعتماد علي ً.  

 
السنوات الخمسة قبل الثورة هي سنوات زوجين يقتربان من الخمسين، يعيشان ألول مرة 

ِاة كفاية، في بلد قاس ألفا قسوتهحي ًكنا نقضي أياما من كل عام في الرقة وفي حمص . ٍ
وغير ذلك في بيتنا في دمشق الذي كانت ترتفع أجرته إثر توسع . وفي الالذقية وفي حلب

  .وكانت لنا شبكة أصدقاء تعيش في مثل أوضاعنا. اللجوء العراقي
 

ًيا من القراءة والكتابة، وكانت سمور ً، فرضت على نفسي روتينا قاس2005بعد عام 
ًسندا فيه، لكن ال شك في أنها كانت تفضل لو كان روتينا أقل تصلبا ً أفكر أني . ًكان ممكنا. ًّ

من باب إنصاف الذات، قد أقول . كنت أرد على سنوات السجن بأن سجنت نفسي أو أكاد
رس فيها المرء لمهمة حياة، إن سميرة كانت تعرف أني أنفر من الحياة المبددة التي ال يتك

لقد أردنا نحن االثنين أن يكون لنا مستقبل، أن ال . ًولكن لعل ذلك كان ممكنا بصرامة أقل
  .نكون سابقين، معتقلين سابقين ومناضلين سابقين

 
كانت السنوات الخمسة أو الستة السابقة للثورة سنوات مستقرة، عشناها دون مصاعب 

لعلها كانت أول سنوات . رتاحة البال في هذه السنواتسمور كانت مستقرة م. كبيرة
  .ًالرضا منذ سجنت قبل ما كان يقترب من عشرين عاما حينها

 
. ، لكن أقرب إلى محيطها منا إلى مركزها»إعالن دمشق«ًكنا قريبين سياسيا من دوائر 

  .ًلم يكن ذلك باختيارنا الحر تماما، لكننا ارتضيناه بطيب خاطر
 

 نزلت سميرة مع ضيفنا بكر صدقي، صديقنا وشريك معظم سنواتي 2011 آذار 16يوم 
تهامة معروف، زوجة بكر، . في السجن، للمشاركة في االعتصام أمام وزارة الداخلية

كانت وقتها معتقلة، تدفع في حالة سيريالية نادرة بدل اعتقال قديم، وهذا بعد أن صارت 
ًالتحقت بهما متأخرا بعد فض . ًأما لطفلين وجدت . االعتصام وضرب واعتقال عديدينُ

  .سميرة مع رزان زيتونة في مكان قريب
 

ًخالل العام األول من عيشي متواريا في دمشق كانت سميرة تتحرك بحذر بين واحد من 
أرادت أن تكون شريكة . ثالثة مساكن أقمت فيها وبين بيتنا المستأجر في ضاحية قدسيا

لحاحي عليها في أسابيع التواري األولى للعيش في في كل ما يجري، ولم تكن راضية بإ
ذهبت على مضض وعادت من . ًحمص قريبا من أخواتها وإخوتها، إلى حين تتبدل الحال

لديها بيت، وهي مستعدة لتحمل العواقب، فلماذا تتركه؟ كانت سميرة تريد . هناك بعد أيام
  .هف على التي بعدهاًتثبيت قدميها في اللحظة الراهنة، خالفا لزوجها الذي يتل

 
لكنه . ًفي العام الثاني من التواري كنا معا أغلب الوقت، وكان المسكن الرابع يسمح بذلك

الحرب األهلية «ًكان عاما بالغ العنف في عموم البلد، وفي منتصفه أخذت تنتهي 
وينهار اإلطار الوطني للصراع بتسارع مع حلول إيران في موقع قيادة الجهد » السورية

لم تكن األمور مرئية لنا على هذا النحو في ذلك الوقت، سيلزم عام . حربي للنظامال
  ً.إضافي قبل أن تأخذ باالتضاح تدريجيا

خالل عامين من التواري كانت سميرة ناشطة تشارك في أنشطة ميدانية وتساعد في ما 
ولهذا . يال هي وال أنا كنا منخرطين في تنظيم سياس. تستطيع، وتدعم زوجها المختفي

ًأيا يكن التنظيم، فإنه يوفر معلومات متنوعة عن األوضاع : عاقبة لم تكن مرئية لنا وقتها
لم تكن في حوزتنا من . ًالعامة تساعد على التوجه، ويشكل إطارا لتبادل المشورة

. المعلومات غير ما نحصله بجهودنا وباالعتماد على عدد متناقص من أصدقاء نراهم
ًذلك اليوم، بعد غياب سميرة، يبدو هذا المسلك دونكيشوتيا، وما جرى بعد عند التفكير في 

  .ذلك عواقب محتملة له
 

كان من المصادفات المصيرية أن صارت سميرة مطلوبة للنظام بعد أسبوعين أو ثالثة 
من تحولي من دمشق إلى الغوطة الشرقية، فيما كان يفترض وقتها أنه محطة ترانزيت 

بدفع من هذا الطارئ غير . لشمال، تنضم سميرة إلي بعد وصوليعلى الطريق إلى ا
ّالمتوقع وبرغبتها في االنضمام إلي ومشاركة البيئة الجديدة التي لم نكن نعلم كم يطول 

  .المقام فيها، جاءت سميرة إلى الغوطة الشرقية بعد شهر ونصف من مقامي فيها
 

، 2013 تموز 10إلى الرقة مساء ًما سيظهر الحقا أنه غلطة العمر، خروجي من دوما 
كان . لم يبدُ لنا وقتها غير مخاطرة ال بد منها بين مخاطرات سبقت، وقد تعقبها غيرها

بخاصة أني علمت في اليوم نفسه أن داعش أخذت أخي أحمد مع جميع أعضاء . منها بد
 وقت ربما لو علمت بذلك قبل يومين أو ثالثة لكان لدينا. المجلس المحلي في تل أبيض

  .للتفكير في وجهة أخرى، أو في البقاء إلى حين تتغير الظروف
 

صحيح أن األولوية كانت اللتئامنا من . لكن سميرة كانت راضية بما تقوم به في دوما
جديد، وهي استبشرت باستيالء التشكيالت المقاتلة المعارضة للنظام على العتيبة في 

 أول ربيع العام نفسه إلى الشمال، إال أنها لم  ألنه يفتح الطريق المقطوع منذ2013أيلول 
يوميات الحصار في دوما : تشعر بأنها في بيئة غريبة على ما هو واضح في كتابها

2013. 
 

استطاع النظام إعادة فرض الحصار بسرعة بعد أيام من انتزاع العتيبة من سيطرة 
مها في دوما، حتى بعد سميرة التي لم تكن قلقة من مقا. ًقواته، وانقطع الطريق مجددا

ّتقرير أمني دونه كاتب طائفي خسيس عنها، كانت في الواقع قلقة من وجودي في الرقة، 
  .وأشركت رزان في الضغط علي كي أخرج منها

 
 فرض الحصار الكامل 2013 تشرين الثاني 11وقت خروجي من الرقة إلى تركيا يوم 

 لكن يستطيع أناس الوصول إلى ًقبل ذلك كان حصارا شديدا،. على الغوطة الشرقية
أمالكهم أو أعمالهم بين دمشق وبلدات الغوطة، وإن تعرضوا كل يوم للتفتيش واإلذالل 

بعد ذلك فرض حصار مطبق . ومصادرة أي مؤن يحملونها إلى المنطقة المحاصرة
كنا بعد نحو شهر من الصفقة الكيماوية التي أدخلت النظام كالعب سياسي بعد أن . كامل
كانت المجزرة الكيماوية .  االتجاه حتى المذبحة الكيماوية في آب إلى مقاطعته التامةكان

  .حملة عالقات عامة بالغة النجاح لصالح النظام
 

في الشهرين الفاصلين بين خروجي من الرقة وتغييب سميرة مع رزان ووائل وناظم 
 تواله لواء ثم حصار من الداخل،. حصار محكم من الخارج. كانت األمور تتدهور

، وصار أكثر من ذي قبل 2013ّاإلسالم الذي كان رفع نفسه إلى جيش قبل نهاية أيلول 
كان من . سلطة األمر الواقع في دوما والمنازع األقوى على السلطة في الغوطة الشرقية

ًأوائل مظاهر الترفيع الذاتي كتابة تهديد بالموت لرزان من قبل من سنعرف الحقا أنه 
ليس في ما كتبته سميرة على صفحتها على . ذلي من مخابرات جيش اإلسالمحسين الشا

ًالفيسبوك وقتها، ثم ما جرى نشره في يوميات الحصار، ما يحمل شعورا بالتهديد 
ال سميرة وال رزان، وال وائل . الشخصي، لكن شعور الحصار وغياب األفق كان يشتد

قبل الحصار المطبق وتعذر (ن دمشق ًوناظم اللذان انضما إليهما في أيلول تهريبا م
ً، نقلوا إلي، ولعلهم لم ينقلوا إلى غيري، شعورا )2014التهريب ذاته، حتى نحو نهاية 

ولم يكن لدى رزان ووائل وناظم خطط للذهاب إلى أي مكان، وإن فكروا . بالخطر الداهم
، كانت في دوما أما سميرة فلم تكن لديها أي خطط للبقاء. في بدائل عن اإلقامة في دوما

الجئة مؤقتة بانتظار فرصة أنسب لالنضمام إلى زوجها، في الرقة في البداية، ثم في 
. كانت تعلم أني أوشك على اإلقامة في بيت مستقل في اسطنبول وقت اختفائها. تركيا

ُسكنته بالفعل بعد أربعة أيام من غيابها ْ.  
 

نا، في قصة سميرة، ال ه. بعض ما عرض أعاله من معلومات سبق أن جرى عرضه
داعي للعودة إلى القرائن القوية التي تجمعت لدينا ضد جيش اإلسالم، وهي قرائن كافية 
على أن األمر يتعلق بمافيا دينية، يعمل الدين السلفي كرابط طائفي جامع ألفراد 
ومجموعات في مشروع لجني المال والسلطة، ولتسهيل ارتكاب الجرائم بأقل مقدار من 

قد يكون جيش اإلسالم أو ال يكون الحلقة الوحيدة في المسلسل اإلجرامي . وسالوسا
المستمر منذ سبع سنوات، منها عامان وثمانية أشهر بعد التهجير من دوما، ثم العمل 
كقوة مرتزقة للحكومة التركية، لكن ليس هناك أدنى ريب في أنه حلقة في المسلسل 



  

  اليساري
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: نعرف باالسم المتورطين في جريمة الخطف. هاإلجرامي الذي ال نجزم بأنه توقف عند
للمافيا ومنبع الشر فيه، وحسين الشاذلي الذي ائتمر بأمر » الولي الفقيه«سمير الكعكة، 

الكعكة في كتابة التهديد بالموت لرزان، وأبو عمر الديراني رئيس مخابرات المافيا، 
ان علوش، ويونس وعصام البويضاني رئيس المافيا بعد مقتل رئيسها المؤسس زهر

ال أسعد بذكر هذه األسماء الوسخة، . ًالنسرين الذي دخل شخصيا على كمبيوتر رزان
السر عند هؤالء المسعورين، وهم السبيل الذي . لكن لنا معهم سيرة، وهي سيرة لن تنتهي

 .ال بد منه لمعرفة مصير أحبابنا
 

ك الشجاعة لرواية ما جرى؟ هل يمكن امتال. ُسميرة المغيبة ال تعلم ما جرى في غيابها
رحل خالل هذه السنوات السبعة والداها، دمحم الخليل وكاملة سليمان، وشقيقتها أمل، 
ًوفراس أخي ال يزال غائبا منذ سبع سنوات وخمسة أشهر تقريبا، وتفرق شمل أحبابها  ً

 .في ديار قريبة وبعيدة
 

 قصة نضال امرأة شجاعة إنها. قصة سميرة مستمرة، وهي سياسية من المبتدأ للمنتهى
من أجل الحرية والحب، صراع خاضته في فصلين، فقضت أربعة سنوات سجينة في 

  .أولهما، وهي مغيبة منذ سبع سنوات في الفصل الثاني، وعلى يد عدوين مختلفين
 

فهي ترمز الستمرار . ال يكاد يكون هناك مثيلة لسميرة في سورية كلها من حيث الرمزية
لين، وهي ترمز للصفة العابرة للطوائف لهذا الكفاح، وهي مع رزان كفاحنا خالل جي

رمز لدور النساء الكبير في الصراع السوري، وهي رمز لتعدد جبهات الكفاح السوري 
رغم وحشية النظام وحلفائه، فقد كنا بخير لو كان هو وهم . وتعدد أعداء التحرر السوري

ت من اإلسالمية، العدمية والسياسية الثورة السورية عان. جبهة أعدائنا الوحيدة
  .والمافيوية، بقدر يصمد للمقارنة مع جبهة األعداء تلك

 
قصة سميرة ال تنتهي بغير حريتها أو معرفة مصيرها، مع شريكتها وشريكيهما، وتحقيق 

ًما يقف عائقا دون ذلك هو ذاته ما وقف عائقا أمام التحرر السوري. العدالة وضع : ً
جيش اإلسالم السلفي في ذلك مثل نظام .  بحماية أقوياء يشبهونهمالمجرمين أنفسهم

 .الجريمة هي الجريمة والصراع هو الصراع. الساللة األسدية
   والقصة مستمرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 

 وقي لبغدادِ طالَ الفراقُ فوا ش  
 والحبُّ صادرَ إيماني وإلحادي

   يا أربعين النوى والتيهُ منبسطٌ
 والشعرُ يقرضني في ذلك الوادي

*** 
2 

   طرقوا علينا البابَ كنتُ بوعكةٍ
 قالوا لأّمي ساعةً ويعودُ

   لكنّ ساعتهم توقّفَ ميلُها
 والنفسُ تزهق تارةً وتميدُ

*** 
3 

  عراقيّيونَ شيمتنا البكاءُ 
 وطبعٌ لا يغيّرهُ الوباءُ

  وأيَّ عروبةٍ نختالُ فيها 
 ي إسلامنا احتنكَ البلاءُوف

*** 
4 

  غادرتُ بغدادنا والذلّ يضربني
  مذموما ومدحوراخرجتُ أنزفُ

  جارت علينا ذئاب البعث قاسيةً 
 واليومَ جاءكَ شيخُ الدين مسعورا

*** 
5 

  فيها التقينا والهوى عنوانُ 
 بيروتُ أنتِ العزُّ والأحزانُ

  افئُها الجميلةُ غدوةً حُرقتْ مر
 فبكى عليها اللهُ والشيطانُ

 

 

 

  ياضمار زن

 قالعرا
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 شخصيات المسرحية  

  الساقي
  وطن

  الغجري
  مخرج المسرحية

  : ملحوظة
كون المخرج من شخصيات المسرحية فقد شال عنا عناء كتابة تلك التفاصيل الصغيرة 

  . ّالتي يحتاجها العمل المسرحي وتكفل القيام بما يلزم العرض على خشبة المسرح
  

  ُيرفع الستار
  

  لة وطنية يا سيدي؟لماذا دو: الساقي
  ماذا تقصد؟: وطن

  . ًأنا من سأل أوال، أجب عن السؤال المطروح، وبعدها لكل حادث حديث: الساقي
  ُكيف أجيب، أنا لم أفهم السؤال؟: وطن

َّهل السؤال معقد إلى هذه الدرجة، وهل يحتاج إلى تفسيرات وشروح وتأويالت؟ : الساقي ُ
َى كلمة دولة كلما تحدثت في السياسة، أال تكفي ُلماذا تضيف كلمة وطنية إل: أقول لك َّ

  كلمة دولة، وهل كلمة وطنية صفة أم نعت أم حال؟  
  ماذا شربتم اليوم؟! صفة أم نعت أم حال: وطن

عدنا إلى طرح األسئلة، يا سيدي هل سمعتم في حياتكم بأن الساقي في الحانة من : الساقي
ًليوم يحتسي خمرا في حانته؟ أنا ال أشرب أيام الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد إلى ا

ّبا عليكم قولوا لي من سيعد كؤوس الخمرة التي يحتسيها رواد الحانة. ًمسكرا يا سيدي ُ .
  .أنا ال أشرب الخمرة وال حتى في البيت

  أف، كيف ذلك؟: وطن
 في يا سيدي هذه كأسكم الرابعة وقد أوصانا أهل الخبرة في هذا الشأن أن نتريث: الساقي

ُكانوا يقولون تمهلوا في احتساء الكأس األول تفلحوا فال تسكروا بعد . شرب الكأس األول
وأراك قد بدأت تسكر . ذلك، عافاكم هللا، وبعد التمهل في الكأس األول اشربوا على كيفكم

  .ُوعلى هذه الصورة لن نصل إلى نتيجة مرضية. ورحت تطرح األسئلة بدل األجوبة
 أنا ال أسكر مهما تعددت الكؤوس التي اتناولها، رأسي يشيل دولة أيها الساقي: وطن

ًساقيا للخمر ال يشرب، وفوقها يطرح . ولكن حالكم هي التي بلبلت عقلي. وطنية بحالها
ًما ذنبي أنا؟ هات السؤال واضحا صريحا وخذ إجابة . أسئلة تحتاج إلى أسئلة توضيحية ً

  .         لكمَّأعد علي السؤال من فض. أسرع من البرق
  نحن نتحدث عن ربطك كلمة وطنية بالدولة، ما الغاية من ذلك؟ : الساقي
ُهل هذا سؤال يسأل، ما الغريب في األمر وما الذي لفت ! ما الغاية من ذلك: وطن

  .دولة وطنية ألنها دولة وطنية. انتباهكم في هذا التركيب العظيم
  ا بأنها غير وطنية؟ُوهل هناك دولة في العالم يمكن وصفه: الساقي
ًأنتم تسألون كثيرا أيها الساقي في هذا المساء، حديثكم اليوم ! ًسؤال جديد أيضا: وطن

هل تذكر أيها الساقي كم سنة مرت على تعارفنا، وهل تذكر الساعة التي . أسئلة في أسئلة
  .  البد أنكم تذكرون تلك الساعة العظيمة. دعست فيها قدمي عتبة باب حانتكم

َّومن ينسى تلك الساعة المباركة يا سيدي حين أطل فيها وجهكم الكريم من باب : قيالسا
ُهل أجد في حانتكم ما يشرب؟ هل : حانتنا وصحتم بصوت عال سمعه كل رواد الحانة

ًتذكر ذلك يا سيدي؟ أنتم من طرح السؤال األول وها نحن من عشرين عاما نحاول أن 
  .  ُنجيب على سؤالكم

  
ً خيركم، كان جوابكم شافيا كافياكتر هللا: وطن ولكن سؤالكم اليوم فيه الكثير من . ً

  . الغموض بحيث ال أتصور دولة من الدول غير وطنية البد أن تكون الدولة وطنية
  .ألن الدولة دولة وال شيء آخر. ُأال يكفي أن نقول دولة وكان هللا يحب المحسنين: الساقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آخر؟ وتقول لي أنتم ال تشربون الخمر، فكيف إن شربتم الخمر ماذا كيف ال شيء: وطن
أسئلتكم؟ الدولة ال تكون إال دولة فقط ال غير، " صنف"ستقولون عندها؟ وماذا سيكون 

في دولة ديمقراطية في دولة فيدرالية في دولة ليبرالية في دولة ديكتاتورية في دولة 
في دولة مختلطة برلمانية ملكية وفي دول شعبية في دولة جمهورية في دولة ملكية و

  .  ملكية حاف وفي دولة اتحادية وفي دولة وطنية
َّهنا حطنا الجمال، لماذا تربط الوطنية بالدولة يا سيدي؟: الساقي َّ  
  ماذا تقصد؟: وطن

  
  ً:قائال. َّ يتدخل المخرج الذي يجلس إلى منضدة في زاوية الحانة

لي أن أشكركم على هذه الحوار الممتع الذي أتحفتم به ُقبل أن تجيب أيها الساقي اسمح 
لقد كان . الجمهور القليل الذي يحضر عرض هذه المسرحية في حانتكم المتواضعة

ًأعجبني كثيرا . َّحواركم يحمل بصمة من حرفية عالية وها أنا قد سجلت نص حواركم
أنت . ي يولد منها السؤالهذا االرتجال وهذا التناغم بين طرح األسئلة وتأجيل اإلجابة الت

ًأيها الساقي أعطيت بعدا ساخرا من خالل استعمالكم لبعض الجمل والكلمات التي جاءت  ً ُ
ًوالسيد وطن كان بارعا في هذا الهروب الموفق بحيث بدا طبيعيا جدا باردا . في محلها ً ً ً

  لو سمحتم؟        هل يمكنكم المتابعة . ًوموفقا في تناغمه بين السؤال والجواب، عفارم عليكم
  أنت أين تعيش يا سيدي؟. أقصد أن الدولة دولة: الساقي
  أنا أين أعيش؟ : وطن

  نعم، أين تعيش؟:  الساقي
  .ُأعيش هنا في دولة: وطن

  .طيب، أنت قلتها، تعيش في دولة: الساقي
  .َّحلمك علي، أعيش في دولة وطنية: وطن

  .   ول ذلككلمة وطنية هنا بال معنى لو سمحت لي ق: الساقي
ولكن كيف بال معنى، وهل كلمة وطنية . سمحت أو لم أسمح قلتها وانتهى األمر: وطن

  ُحتى ال نرفقها مع كلمة دولة؟" عيب"
  .ال سمح هللا، ولكن أنت تتحدث عن أمر آخر" عيب"ليست مسألة : الساقي
كيف أتحدث عن أمر آخر ونحن على خط واحد؟ ال يمكن أن تكون ! أمر آخر: وطن

  .  لدولة حاف هكذا بال وطنيةا
أنت تقصد طريقة حكم الدولة أو النظام القائم في هذه الدولة وطني، هل هذا ما : الساقي

ًترمي إليه، قصدك الرئيس أو الملك أو السلطان يحمل حسا وطنيا ظاهرا، لذلك تسمي  ً ً
ُأو أن الحكومة تنهج نهجا وطنيا، والنهج هنا هو ا. المقصود دولة وطنية ً لطريق أو ً

ولكن لماذا هي حكومة وطنية، هي حكومة . الدرب الذي تسلكه هذه الحكومة الوطنية
  .  وانتهى األمر

ُما قصدك؟ أنا ال أسمي الدولة وطنية، هي كذلك، ! ُأسمي المقصود دولة وطنية: وطن

ال لم ينته األمر، . كيف تقول حكومة وانتهى األمر. خليك معي على الخط ال تحيد عنه
  .كومة وطنية بالضرورة أو ال وطنيةالح

  حكومة ال وطنية، كيف يكون في دولة حكومة ال وطنية؟   : الساقي
  .  معلوم للجميع، نعم، توجد حكومة ال وطنية: وطن

  . اتسع الخرق على الراتق: الساقي
  .خليك معي على الخط: وطن

ير صفتها من أنا أسير معك على الخط، ولكن إن تغيرت الحكومة فهل تتغ: الساقي
  .الوطنية إلى ال وطنية، وكيف يكون ذلك؟ نحن نسير على خطين متوازيين ال يلتقيان

هل نحن على سكة قطار؟ ما عالقة الرياضيات والهندسة ! خطان متوازيان: وطن
ًكال، طبعا تبقى . وخطوط سكة القطار في الدولة الوطنية؟ أنت تبتعد من جديد عن الخط

  .دولة في األساس وطنيةالحكومة وطنية ألن ال
ألنه في دول كثيرة تعيش على أرضها . اآلن فهمت عليك، هي مجرد تسميات: الساقي

طوائف متعددة من البشر وفيهم اختالفات واسعة من حيث الدين والقومية واألصول 
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ًالعرقية فمثال في دولة مثل سورية تجد الكردي، والعربي، والشركسي، والتركماني، 
ًوهؤالء جميعا يعيشون في . لكلداني، والسرياني، واألرمني، والغجريواآلشوري، وا

لذلك أنت تتسرع .  أقاليم متعددة في الدولة السورية ولكن في دولة واحدة على كل حال
ُكثيرا في أحكامك يا وطن وتقطف الكباية من رأس الماعون، كما يقال، وتقول عن الدولة  ً

  ة أو تلك بأنها دولة وطنية؟ما المقصود بوصفك هذه الدول. وطنية
  

ً يتدخل المخرج قائال َّ:  
ًأنت أيها الساقي استعملت مثال شعبيا غارقا حتى آخره في الوطنية ويحتاج لو سمحت لنا  ً ً

" كباية"أن نفسره حتى ال يبقى المتفرج في حيص بيص لذلك البد من نشرح معنى كلمة 
والكبة هي من ". الكبة"هي من ُوهي ليست مؤنث كوب أو كأس كما يمكن أن يظن بل 

أكالت بالد الشام المعروفة وأشهر ما تكون في مدينة حلب الشهباء القريبة من سهل 
ُالعمق أخصب بالد الدنيا والذي تزرع فيه حنطة ممتازة حتى قبل ميالد السيد المسيح  ُّ

ن من ُومن هذه الحنطة يصنع أهل حلب برغل الكبة الذي كان يدق مع لحمة الهبرة في ج
" حلب أم المحاشي والكبب"الحجر ويعمل منها الكبة الحلبية حتى قيل في الكالم الدارج 

ّومنها كبة السفرجلية والسماقية والقصابية والصاجية والمشوية والصينية واللبنية  ّ ّ ّ ّّ ّ َّ
ّوالعنتبلية واألورفلية والمختومة والمسلوقة والزنكلية والملقوزة والمحبرمة وهذه األخير ّ ة ّ

. والقائمة تطول" حب رمان "ُتطبخ بعصير حب الرمان ومن هنا جاءت تسمية كبة 
ًيدخل أحدهم المطبخ جائعا فيقطف كباية من رأس الماعون أي الطنجرة أو اإلناء الذي 

  هل يمكنكم المتابعة لو سمحتم؟  . ُطبخت فيه، فيقال هذا المثل ألمر أسرعت في طلبه
ى اآلن تسأل ما المقصود من عبارة دولة وطنية وتستهجن وما زلت أيها الساقي إل: وطن

  . التسمية وكأن العبارة تحتاج إلى تفسير
. ُأنا ال أستهجن القول يا سيدي بل أنكره، ال يوجد في الدنيا ما يسمى دولة وطنية: الساقي

وهذه حكاية قديمة قدم . يوجد دولة يعيش على أرضها ناس ينتمون بالوالدة لهذه الدولة
في األمس القريب كان سكان العالم يعيشون على بقعة أرض تختلف . تاريخ البشريال

ُتضاريسها بين جبل وسهل وبادية وصحراء وساحل وغابة وجزيرة وشبه جزيرة تسمى 
تتغير حدود هذه المناطق بتغير حدود الدول واالمبراطوريات . مسقط رأس اإلنسان

رعون ويصنعون ويتاجرون ويتزوجون ويبقى الناس في موطنهم األصلي يفلحون ويز
وينجبون ويسافرون ويرحلون ويعودون والكثير منهم يرحل إلى بالد بعيدة وال يعود إلى 

. ًمسقط رأسه أبدا، كحال من هاجر من بالد الشام إلى األمريكيتين في القرن التاسع عشر
 هللا الواسعة وكلنا يعلم أن البدو الرحل ال دولة لهم هم يجولون مع مواشيهم في أرض

هكذا عاش البشر . ًيخترقون حدود الدول بحثا عن الكأل والماء حين يجدوه يكون وطنهم
ًفكيف يكون مرعى الكأل وطنيا؟ وألزيدك من القصيدة بيتا فإن كلمة . آالف السنين ً

  .  وال تزعل من كالمي، جاءت في المعاجم على أنها مربط الغنم" وطن"
ُت وغربت كثيرا وما زلت تصر على أن الدولة دولةأيها الساقي أنت شرق: وطن َّصب . ً

ُلي كأسا آخر عسى هللا ييسر أمري ويرشدني إلى التفكير المستقيم في شأن هذا الحوار  ً
الذي استعصى في عنق الزجاجة ويحتاج إلى المزيد من التركيز ليخرج من هذا المأزق 

  .حالسامحك هللا على كل ! مربط غنم" وطن: "قال. العسير
ُهل تولد الدولة وطنية أم تصير وطنية، يعني الوطنية التي تلصقها بالدولة نشأت : الساقي

معها أم هي نتاج وجود الدولة كهيكل اجتماعي أو قل مؤسسة تطورت من خالل حاجة 
ِّما رأيكم أن تعرفوا الدولة ليسهل فهم ما تقصدون من تعبير دولة وطنية. المجتمع إليها ُ .
  .ًسكم مثلجا وألف صحة وعافيةوهذه هو كأ

ِّوهللا سمعة، نعرف الدولة: وطن   وهل تحتاج الدولة إلى تعريف؟! ُ
نعم، بكل تأكيد، تحتاج الدولة إلى تعريف حتى نفهم دورها في المجتمع ونحل : الساقي

  .دولة: هذه المشكلة التي نشأت من قولكم دولة وطنية وكان يكفيكم قول
الظاهر أن من يعد األقداح هو الذي يسكر وليس أنا الذي ! يكفينا أن نقول دولة: وطن

  هل تعرف أيها الساقي لماذا نشرب؟. يشربها
ًأكيد أعرف، فأنا أقدم الخمر لرواد الحانة من أكثر من عشرين عاما ومع ذلك ال : الساقي

َّحقا إن وعود السكر وعود باهرة، فلذة السكر لذة . أشرب في حانتي وال أحب السكر َّ ً
لكن االستغراق فيها إلى درجة . منة، وفضاءاتها مليئة بالوعود الجميلة غير المكلفةآ

َّاالستغناء بها عن اللذة الواقعية، إنما هو تعبير عن نزعة عبثية بائسة، وإن كنت ال تعي 
  .بأسها وإحباطها

   
ًيتدخل المخرج قائال َّ:  

فا في رسائلهم في القرن الرابع ُ ها هنا حكاية ظريفة رواها لنا إخوان الصفا وخالن الو
  :تقول. الهجري في العصر العباسي

ًذكروا أن رجال من أرباب النعم متدينا له ابن يجاهر بالسكر، وكان الرجل كارها لذلك  ً ً
ًمنه فقال له يوما، يا بني انته عن السكر، حتى أعطيك شطرا من مالي وعقاري، وأفرد  ً

  .أرباب النعمًلك دارا، وأزوجك بحسناء إحدى بنات 
  :فقال ابنه

  :يا أبت ماذا يكون؟ فقال األب-
ًتعيش فرحا مسرورا متلذذا ما عشت من عمرك- ً   :فقال ابنه. ً
  :فقال له أبوه. إن كان الغرض هو هذا فهو حاصل لي-

  :كيف ذلك؟ قال االبن-
ألني إذا سكرت وجدت نفسي من الفرح واللذة والسرور حتى أظن معه أن ملك كسرى -

فقال . ي، وأتخيل في نفسي من العظمة والجالل حتى أرى العصفور في حجم البعيركله ل
أعود فأشرب ثانية حتى أسكر : قال االبن. ولكن إذا صحوت ال ترى ذلك حقيقة: له أبوه

  . هل يمكنكم المتابعة لو سمحتم. فأرى مثل ذلك
قيل من لم يأت معك تعال معه، الدول تقوم في العموم على أجهزة أو مؤسسات : الساقي

الجيش والشرطة . أو هياكل أساسية ال يمكن االستغناء عنها وإال لن تكون دولة
 ال تكون وطنية -أي األجهزة األمنية-والسجون، هذه هي يد الدولة التي تضرب بها وهي

ًلم قديما وحديثاأو بال وطنية هي موجودة في كل دول العا وعلى ذكر الحديث هل سمعتم . ً
ُحديثا في حياتكم يتحدث على أن أحد المواطنين حبس في سجن وطني والمتمرد أو الثائر  ً
ًضد الدولة الوطنية سجن في سجن بال وطنية؟  وهل كان سجن الباستيل وطنيا مثال؟ أو  ً ُ

لجندي على الطرف األخير وا" وطني"هل سمعت أن هذا الجندي الذي يقاتل معنا صنفه 
؟ جندينا مهمته القتل وذاك على الطرف األخر من "غير وطني"الذي يقاتل ضدنا صنفه 

أم . ًالجبهة مهمته القتل أيضا، فال معنى لقولنا جندين وطني واآلخر جنديهم غير وطني
ُهذا تبكيه إذا قتل وأم ذاك وتبكيه أيضا إذا قتل، ومن مهمة الجندي القتل هنا  ُ ً   .وهناكُ

ُمهمة الجندي القتل هنا وهناك: وطن   ًهكذا إذا؟ . ُ
َّبالتأكيد، هذه الدولة تعتبر جنديها رب الوطنية والدولة على الطرف اآلخر تعتبر : الساقي

ًجديها رب الوطنية أيضا، كيف ذلك؟ هذا يعني أن الدولة دولة فحسب وال يمكن أن تكون  َّ
  .    غير ذلك

البد . يقة تفكيرك هذه عرجاء عوجاء، وغير وطنية بالمرةوصلت إلى حقي، طر:  وطن
وال تقل . أن أحدهم يقاتل لينصر الحق واألخر يقاتل لينصر الباطل، هذا هو الفارق بينهما

  ".  بزعل منك"ُلي بأن الصورة هنا تحتاج إلى إيضاح 
" مغبشه"ُيا سيدي، نعم، القضية هنا أكثر ما تحتاجه هو اإليضاح، ألن الصورة : الساقي

  . بل تستطيع القول بأنها مسودة صورة وتحتاج إلى شمس وتحميض
  .دخلنا في الكيمياء اآلن: وطن

ال ليست المسألة في الفيزياء والكيمياء، نعم، عدنا من حيث بدأنا، أنت تزعم يا : الساقي
سيدي بأنك وطني وأن هذا الساقي في هذه الحانة غير وطني وكالنا نعيش في دولة 

  ِّعلى حد زعمك، أليس كذلك؟وطنية 
  .بكل تأكيد نعيش في دولة وطنية: وطن

، جاء الغجري هبة من السماء، ها هو قد وصل على حين غرة، : الساقي الحمد 
ما رأي سيادتكم أن نشركه في . سيحتسي كأسه اآلن ويذهب إلى عمله، ولن أدعه يرحل

ًبعدا وطنيا آخرُحديث الدولة الوطنية لعل عنده ما يضيف إلى حديثنا  ً.  
  . ِّوما المانع؟ تفضل: وطن

ًأيها الغجري كأسكم اليوم على حساب الحانة ولكن بالمقابل سنطرح عليكم سؤاال : الساقي
  .نود من حضرتكم التكرم باإلجابة

تستطيع أن تطرح " فيا هال بيك"إذا كانت الشغلة فيها كأس خمرة بالمجان :  الغجري
ًمني أذنا صاغية ولسانا زلقا بالجواب الحاضرأسئلة قدر ما تريد وستجد  ً هات ما . ً

  .عندكم
  

ًيتدخل المخرج قائال َّ:  
َّأيها الغجري لو سمحتم لي قبل استكمال حواركم الشيق هذا أن أعرف جمهور الحضور  ُ

هذه الحقيبة المكلثمة التي ترافق . ًفي الحانة على سيادتكم بوصفي مخرجا لهذه المسرحية
نعم، . ً وترحاله وال تفارق يده أبدا والتي يحمل فيها أدوات عمله ورزقهالغجري في حله

بالتأكيد طبيب أسنان، ولكن مع األسف بدون شهادة . أحسنتم لقد حزرتم ماذا يعمل
. يقلع األسنان واألضراس المنخورة. جامعية، عنده شهادة خبرة متوارثة من أبيه وجده

ُيصنع جسورا ويركبها، يفصل طقم أسنا ُ ِّن لمن يحتاج، يلبس األسنان بالذهب، فيضحك ً
ُيعالج اللثة المريضة ويقدم نصائح . في فمه سن الذهب فتضحك أمه" تبان"الولد و ُ

ًال يعترف بحدود الدول فيسافر متنقال بينها . واستشارات طبية ألطباء األسنان في عملهم
  . تمهل يمكنكم المتابعة لو سمح. بال جواز سفر حتى يصل إلى الصين

ًمن شهر تقريبا كنت في باريس صادفت رجال عجوزا شارك في الحرب : الغجري ً ًُ
  :ًالعالمية الثانية فقال مادحا عيشة الغجر

قلتم كنتم في باريس، كيف كنتم في . ُدقيقة، ما هذا، انتظر قبل أن تخبرنا ماذا قال: وطن
  باريس، وهل وصلتم إلى باريس مربط خيلنا؟

. ريس مربط خيلكم؟ لم أر مربط الخيول تلك في زياراتي المتكررةًهل حقا با: الغجري
َّما علينا، المهم، وكله مهم، يا سيد وطن طبيعة عملي تحتم علي السفر والتنقل بين دول 
عديدة، عندي مرضى أعالج أسنانهم في اليونان وبلغاريا ورومانيا وهنغاريا وإيطاليا 

  .           واسبانيا وفرنسا
  ما هي ديانتكم لو سمحتم؟ . ما شاء هللا، أنت غجري أصليأف، : وطن

  .ال أعرف يا سيدي: الغجري
  كيف ال تعرف؟: وطن

ًلم أسأل، كنت مشغوال في تعلم المهنة عن أبي، وألم أجد الوقت المناسب لسؤاله : الغجري ُ
  .عن ديننا فقد مات فجأة
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  .أنت تمزح: وطن
  .ال وهللا ال أمزح، هذا ما حصل: الغجري

  بال دين؟" حاف"وأنت اآلن : طنو
نعم، تقدر أن تقول حاف بال دين، وليس في ذلك غضاضة، فأنا أعيش كما : الغجري

ًترى موفور الصحة كثير المال والعيال، اتنقل بين الدول كما أريد، وأعيش حرا كما 
أريد، سقف بيتي رقيق ووطني أرق، أو قل بال وطن، الغجر ال يعترفوا بالحدود 

في الماضي كنا . ًن كما تعلم، قد أكون اليوم في األردن وغدا في لبنان أو اليونانواألوطا
ولكننا . ًوبذلك ألبسونا ثوبا من الحرية أضيق. أكثر حرية، اليوم حبسونا في دول وطنية

نتحرك على كل حال، فما زالت تقاليدنا في الترحال راسخة وتستجيب لها الحدود في 
  .وتعبر إلى دولة أخرى. غجري اعبر، رافقتك السالمةأنت : الكثير من األحيان

  .هل سمعت أيها الساقي حتى الغجري قال دولة وطنية:  وطن
  .َّولكنه قالها في سياق مختلف قصد منه الذم وليس المدح. نعم، سمعت:  الساقي
ًيا سادتي، ال ذاما وال مادحا، أنا ال أعترف بوجود الدولة أصال: الغجري ً نية الدول الوط. ً

ُحبست مواطنيها ضمن حدودها، ومن ثم البد من استخراج جواز سفر كي تسافر من بلد 
في دولنا الوطنية هذه والتي ينجح فيها رئيس الجمهورية في انتخابات عامة، . إلى بلد

ُوعلى األغلب مزورة، ثم يجلس في السلطة إلى ما شاء هللا أو قل حتى وفاته َّ في هذه . َّ
  .ُيق الحرية ويسجنون بابها الذي بكل يد مضرجة يدقالدول الوطنية تض

ًأيها الغجري، ها أنت تمتلك وعيا سياسيا ظاهرا" مانك قليل"وهللا، : وطن ً ً  .  
. قليل للمسمار لماذا تدخل في الخشب؟ فقال من دق المطرقة على رأسي: الغجري

قصيرة، كان يمتدح وبالعودة إلى حديث العجوز الفرنسي الذي التقيته في باريس من فترة 
ويؤكد أن سبب الحروب التي قامت بين البشر من فجر التاريخ . عيشة الغجر ويتغنى بها

اإلنساني هي المصالح الضيقة التي قامت عليها دول العالم التي سعت وتسعى للتضيق 
  .على حرية الفرد في كل مكان

  ًمثال: الساقي
 فيه طوائف دينية متعددة وخاضت فيما ُلبنان، وأنا ولدت في لبنان، حيث تعيش: الغجري

ًعندما يقتل يسمى شهيدا وعندما " بيروت الغربية"ًبينها حروبا مدمرة، كان المقاتل في  ُ ُ
ًيقتل يسمى شهيدا أيضا، وماذا كانت نتيجة ذلك غير " بيروت الشرقية"كان المقاتل في  ً ُ ُ

هذه الرقعة الصغيرة التي ما هي القواسم المشتركة للعيش على . خراب البلد وهجرة أهله
ًتسمى لبنان؟ األمر ابسط مما نتصور، دع الناس كما كانت تعيش دائما في مناطقها،  ُ

ًال تفرض على الناس عيشا مشتركا مع اآلخر ال هم ال يريدون . وأهل مكة أدرى بشعابها ً
كون ب"وإذا الغيت لهم الدول . وال يريدون العيش في دولة وطنية. ذلك وال اآلخر يريد

  ".أحسن
  كيف يكون ذلك؟ ! ُنلغي لهم الدولة: الساقي

ًعندما تعقد عقد زواج يضمن لك الطالق ضمنا، وهذه رابطة : خذ المثل التالي:  الغجري
مقدسة في مختلف الديانات في بعضها يتسامحون في مسألة الطالق وفي بعضها اآلخر 

أنت سيء . س، حتى للغجريولكن الزواج المدني يضمن حق الطالق لكل النا. يتشددون
  .ُاألخالق بخيل ال يمكن العيش معك، من حق الزوجة ان تطلقك

  !ُحلوة هذه الفكرة، المرأة تطلق الرجل: الساقي
َّوهذا األمر أولى بالمواطن حيث له الحق في أن يكون حرا حتى لو طلق : الغجري ً

جره، لماذا تلزق به، ال أنت غير مرتاح في وطنك أه. َّموطنه، قلة أوطان في هذا العالم
ُأنت تناسبه وال هو يناسبك في النهاية الدولة الوطنية هي المسؤولة عن هذا الخراب . ُ

أم أذكركم بدولة غاية في الوطنية صنعت المعتوه أدلف هتلر الذي . ّالذي يعم في المجتمع
  ًكان عريفا في الجيش؟  

  وهذه األحجار التي رمانا بها؟هذه المحاضرة من الغجري " عجبتك"أيها الساقي : وطن
  ماذا تقترح؟: الساقي
  بماذا؟! ماذا أقترح: وطن

  .في شأن الدولة الوطنية: الساقي
     

ًيتدخل المخرج قائال َّ:  
 سيداتي سادتي البد في النهاية أن نسدل الستار على هذا العمل المسرحي الذي أسهمتم 

وأعتقد من وجهة نظر شخصية بأنه . قًفي تأليفه فقد سجلت حواركم كامال في هذه األورا
ٍّكان موفقا إلى حد كبير أما الخالف في وجهات النظر حول مفهوم الدولة الوطنية . ً

فيمكننا حله ولكن ليس بالرجوع إلى السياسيين ألن أفق تفكيرهم أضيق من أن يتحمل 
ية بين وعلى سبيل المثال في الحرب السور. ًحلوال جذرية لمشاكل المجتمع المستعصية

ُمكونات المجتمع انقسم الناس إلى فرقاء وتم االصطفاف على أسس مذهبية أو عرقية أو  ِّ
ُما العمل، ما الحل؟ جماهير غفيرة ال تحسن العيش المشترك مع اآلخر . قومية أو حزبية

ًالبد إذا من الفصل بينهم، هم يريدون ذلك، حقق لهم هذه األمنية، دعهم يعيشون في 
لون دولة اتحادية مع اآلخر المختلف، دع لهم مجالسهم المحلية وبرلمانهم مناطقهم ويشك

وحكومتهم وجامعاتهم وصحافتهم وتلفازهم على غرار الكثير من الدول، دع الديمقراطية 
  ماذا تخسر أنت أيها السياسي؟. تعمل براحتها

  
ًيتابع المخرج حديثه ملتفتا إلى الجمهور بعد توقف قصير اللتقاط األنف   :  اسُ

فال تلتفت إليها ألن العربي يتزوج عربية واألمازيغي " العيش المشترك" أما عن شائعة 
يتزوج أمازيغية والكردي يتزوج كردية والشركسي يتزوج شركسية واألرمني يتزوج 

وإذا انتقلت إلى الدائرة األضيق في العيش المشترك، . أرمنية واآلشوري يتزوج آشورية
ّالسني يتزوج سنية، والدرزي يتزوج درزية، والعلوي : قية التاليةفستجد النتيجة المنط ّ

ّيتزوج علوية، واأليزيدي يتزوج أيزيدية، والشيعي يتزوج شيعية، والماروني يتزوج  ّ ّ
ّمارونية، والقبطي يتزوج قبطية، واليهودي يتزوج يهودية ّ وإن قلت لي والعلمانية أين . ّ

  .هي؟ أقول لك بال علمانية بال بطيخ
  

ُيتوقف المخرج مرة أخرى، يلتقط أنفاس، ثم يتابع َّ:  
 أما االستثناءات التي تتغنى بها، فدعك منها، فقد كان السني يتزوج شيعية وهذا من زمن 

ُوالدرزية تروح خطيفة مع زميلها في الجامعة وهو ليس درزيا فتحارب . مضى وانقضى ً
وليكن في . نات والقوميات المختلفةكذلك األمر في الديا. ُمن طائفتها وتقاطع من أهلها

علمك أن األرثوذكسي حتى بدايات العقد السابع من القرن العشرين كان ال يستطيع 
وألف سالم . هذه هي شائعة العيش المشترك في الدولة الوطنية. الزواج من بروتستانتية

  .    ّوتحية
  

   ُيسدل الستار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الأسئلةأعلم أن لديك الكثير من  
 .وأعلم أن حظي السيء، شتت عمري مرات و مرات

لو سألتني عن الطرق الوعرة،  عن احلام العصافير، 
 الواجبات المدرسية، المراجيح؟

 .لا شيء لي، أنا ابحث عن طفولتي:  لقلت لك
 ماذا في حقيبتك؟:  لو سألتني

 .دموع القصب وآهات الطين: لقلت لك
 .جانا ومو اويللو  فتحتها ستمطر السماء  اش
 .وتغرق مدن كثيرة

 لو سألتني عن الحزن؟
حتى الدموع التي ورثتها من أبي كانت مالحة : لقلت

 .،لم تعد صالحة للبكاء
 .لقد فقدت الكثير من اصدقائي.. يارب

  فك اسنان...واستبدلت الكثير  من  اعضائي
  .يد  وعين اصطناعية

 
 اجلس امام توقف الباصات

 اخلع قدمي واستريح
  ..احدق طويلًا في و جوه  المارة، وأقول يارب

  لا  املك سوى رئة واحدة
  اتنفس بها عند  الكتابة

   كلما تحاصرني الكآبة
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  // شكال ومعنى، يعطينا مكانا لنا "أبيبي -النضال التل"ّ، يتوجب علينا ان نشكل بديال من خالل فتح جبهة اضافية، عكس "بين حانا ومانا ضاعت لحانا"حتى ال نقول ،
 //  يتجملالولشعاراتنا ولمبادئنا، نكون فيه قادته، نستطيع بواسطته توجيه البوصلة نحو يسار حقيقي، غير مزدوج، ال يتأتئ و

 
، وهي، "الخصخصة"و " االقتصاد الحر"يهب اليوم المجتمع اإلسرائيلي بالكثير من قطاعاته مطالبين الحكومة بتغيير توجهها االقتصادي الليبرالي الذي يعتمد على سياسة 

  .ان وال زال احد مطالبنا األساسيةجتماعي الذي كونسأل أنفسنا نحن العرب عن دورنا من هذا النضال اال. بدورها، سياسة تضر بمصلحة المواطن العادي
 

هذا الكالم ليس . الذي يعتري بعضنا" العنفوان"وسأحاول أن أكون عملية، بعيدة عن . في إسرائيل" النضال االجتماعي"لدي بعض المالحظات في محاولة متواضعة لتحليل 
  .فهم الصورة بشكل أكملًاستهتارا، إنما إيمانا مني بأن بحث األمور واجب علينا من اجل 

 
وهي مطالب اجتماعية لطالما طالبنا . اإلسكان، الصحة والتعليم: ًنسمع اليوم اصواتا من ساحات التظاهرات تنادي بالعدل االجتماعي وباإلصالحات على مستويات عديدة، منها

  .بها وسعينا لتحقيقها ووضعناها نصب أعيننا
 

" فسحة أمل"ّكخطوة احتجاجية إلى أن يتم تنفيذ مطالبها، تشكل " تل أبيب"ِارع اإلسرائيلي العبري، والتي اختارت نصب الخيام في هذه األصوات المنبثقة من قاع حنجرة الش
 . ضيقة في واقع أطبق عليه اليمين اإلسرائيلي من كل جانب ليحاصر حياتنا اليومية بغالء معيشي يخنقنا

  ًألمل الضيقة هذه، نملك، نحن العرب، مكانا أو مساحة لنا؟و السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل في فسحة ا
 

فتوزيع الموارد أو تقسيم الميزانيات غير المنصفة، ما هي إال سياسة ممنهجة . ّمما ال شك فيه، اننا نشكل الحلقة األضعف في مسلسل التمييز واإلجحاف بحقنا على جميع األصعدة
لعالم، ال نطالب فقط بالمساواة بالموارد والحقوق، إنما أيضا باالعتراف بنا وألننا لسنا استثناء، فنحن مثل أي أقلية أصالنية في ا. يةوهي ليست نقطة الخالف الرئيس. ضدنا كأقلية

 .وبحقنا في وجودنا
 :على سبيل المثال

وجودنا من خالل المناهج المدرسية الرسمية، وهو قرار سياسي صحيح اننا نعاني من نقص في الصفوف المدرسية، ولكننا نعاني أيضا من محاولة تجهيل وتغييب لتاريخنا و
  .ُممنهج، يعمل به منذ نشأة اسرائيل حتى يومنا هذا

 
، "كانتونات"ِهي ليست نتاج غالء معيشي فقط، انما هي نتيجة لقرار سياسي موجه بعدم تطوير خرائط هيكلية وبمصادرة األراضي العربية ووضعنا في . ضائقة السكن مثال

  .اذن،في حالتنا الخاصة، ال يمكننا أبدا فصل السياسي عن االجتماعي. هل من خاللها السيطرة علينايس
 

ّ، التي وفرت له بدورها التعامل بسالسة مع "االزدواجية اليسارية" والمتمثلة بـ 1948التي مارسها منذ " اليسار الصهيوني"نحن اليوم نواجه إشكالية مركبة، نتيجة لسياسة 
وبدون ) الشيوعيون" (راكح"حكومة بدون : دائما: "شهيرةالدليل على ذلك العداء الواضح للشيوعيين من خالل جملة بن غوريون ال. كصهيوني ويساري في آن واحدتعريفه 
  ".حيروت

 
التي ارتكزت باألساس على التصنيف "  اليساريةاالزدواجية"  ساهم في ترسيخ منظومة 1977مستفردا بالحكم حتى سنة " َمباي"ان بقاء اليسار الصهيوني المتمثل بحزب 

ضاربا بعرض الحائط قيمتين أساسيتين ) 1966-1948(لذلك لم يشعر اليسار الصهيوني بعقدة الذنب تجاه المواطنين العرب عند زجهم تحت إمرة الحكم العسكري . القومي
ّيشعر اليسار الصهيوني بعقدة الذنب عند مصادرة أراضينا التي تشكل مصدر رزق أساسي وتحويل كما لم . الحرية والمساواة: اجتماعي وهما -تنبثقان عن التعريف كيسار

 .ستغاللها من اجل بناء االقتصاد اإلسرائيليالمواطنين العرب إلى أياد عاملة رخيصة في المصانع اإلسرائيلية يتم ا
 

بترسيخ " اليسار الصهيوني"ما نراه ونسمعه من تصريحات حول كون النضال االجتماعي ال يمت بصلة للسياسة وعن تقليع رؤساء نقابات العمال، هو دليل قاطع على نجاح 
  .في البالد" السياسي"و " االجتماعي"عقلية الفصل بين 

 
ر متكامل، يستوجب منا التفكير عميقا بكيفية التعامل معه، محاولين االستفادة من الفرصة الضيقة من اجل تغيير ّإن هذا النضال االجتماعي، بصورته اليوم، هو نضال مشوه، غي

ج حدود النضال االحتجاجي ويجعله يسقط ضمن تعريف اضافي الخطاب الحالي وتجييره لصالحنا، ألن عدم الربط بين المستوى السياسي والمستوى االجتماعي، يرمي بنا خار
  .المعروفة بتقوقعها وبعدها عن نبض الشارع" أبيبية -ّللفقاعة التل"اخر 

 
". بين حانا ومانا ضاعت لحانا"رفض قاطع لتسييس المعركة من قبل االجسام القائمة على تفعيل الحركة االحتجاجية، مما يضعنا في مأزق ينطبق عليه المثل : وهذا ما نراه اليوم

طينا مكانا لنا ولشعاراتنا ولمبادئنا، نكون فيه قادته، نستطيع بواسطته ، شكال ومعنى، يع"أبيبي -النضال التل"ن خالل فتح جبهة اضافية، عكس ّلذا يتوجب علينا ان نشكل بديال م
  .توجيه البوصلة نحو يسار حقيقي، غير مزدوج، ال يتأتئ وال يتجمل

 
   "تل ابيب"ّوسيان ما بينها وبين خيام . خيامناهي كلها . أصال نحن هو شعب الخيام. وليس هنالك اسهل من نصب الخيام

 
 

 

  ليع ةمجن

 نطيلسف
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 حى الهدف هو االستقرار ، حيث اضتطام بالقعر الذي لم تتضح معالمهفي انتظار االر

ه أن يصدر الفرمانات ولهم ، و له ان يقرر ما يشاء ولع، والقاع اصبح مزدحمعند القا
، ولنا أن نكون حيثما يجب أن نكون ولنا طاعة صرخة اللحظة المنطلقة من الطاعة

وفقا ارصفة االهمال عند عبور مواكب سادة القوم المنشغلين في اعادة ترتيب المفاهيم 
 ، ونحن المنتظرونمتربعون على عرش الخوازيق وهم ال،لمنظومة القهر واحتراف فعله

، وعلينا الخنوع لبشارة كبيرهم الذي علمهم السحر، وكنا قد اشبعناهم شتما، وفازوا باألبل
، ويظل القهر واالنهيار ابرز رمانات الجديدةوالركون واالنتظار لما تجود به عطايا الف

  .نايا البحث عن القاعالعناوين المرتسمة على جباه التائهون المتخبطون في ث
 

وللقهر انواع ولعل أسوأ أنواع القهر هو أن نرحل قبل أن نرى كبارهم وزبانية الظالم، 
وارباب األجندات المتآمرين على الحلم والمفرطين والذين اضاعوا الحلم وقبلوا بأنصاف 

  .الحلول والمساومة على الحق والحقوق، وهم يقفون أمام عدالة جماهير الغضب
 

ا الليل القادم وبالسواد مكلال انتظر قليال لعلنا نحزم امتعتنا، ونلملم بقايا ذكريات ايه
المدائن لنستعد لرحلة الرحيل نحو الغرب او الجنوب ال فرق، فاللجوء صار هدفا من 
اهداف من يركب البحر هربا من وقائع الواقع الراهن، وتظل روما هي القبلة الجديدة، 

ية الناطقة بغير العربية واحدة من مدن قد تستقبل العرب العاربة وقد تكون غرناطة البه
  ...المستعربة المنكرين المستنكرين لذواتهم األن 

 
ايها الليل يابوس قد اضحت بالعبرية ناطقة، والصفقة بأزقتها يتم 
إبرامها، بعد ان خانتها ابجديات العربية، مثل غرناطة التي 

  ...اضحت بغير الضاد متحدثة 
 

لرحمة باب يرحم من يعبره فاتحا مهلال مكبرا بالعربية ناطقا ول
وبالفتح للمضامين شاهرا ومعبرا عن ذوات االيمان بحتمية 
االنتصار، ولإلعالن معلنا عن اعادة النطق ، والناطق يجوب 
الحواري واالزقة في ظل استغاثة الحجر قبل البشر، ايها الليل 

  ...خلي بينهم مسافة ومساحة الحالك السواد انقشع ولو للحظة ، و
 

، والعنوان هنا يعني بالضبط هنا ما يعني انكسار الخوف وحاجز الرعب للرحمة عناوين
من من جوع،  حكاية مبتورة ال تغني وتسوالترهيب والعصا المصاحبة للجزرة صارت

، كين الحادة النصل القاطعة للوريد، والكف تتصدى للسواضحت العين تناطح المخرز
، بعد ان اصبح القرف من يوميات الحواري العتيقةلتمرد العنوان االبرز في وصار ا

الحصار وسويعات االنتظار عند البوابات العمالقة الموصدة والتي تخفي خلفها الكثير 
، كان القرار وما زال بإسقاط المحرم والمحرمات ي المتأصل للمكانمن العشق الروح

بالسوداء وعدم االلتزام بالخطوط المتعرجة وتخطي الخطوط الحمراء وتلك المسماة 
المرسومة المرتسمة بفعل انصاف الحلول وضياع الحلم من قبل حفنة من اشرار البزنس 

  .وعقد الصفقات على حساب الوجع والحب والقعود عند اطراف الجبل الصامد

 زيت  مقاومة بالقليل من، وايلياء ما زالت صامدةكانت ان سقطت مدائن الفتح األولىو
، وكانت منوع عليهم االقتراب من بيت الرب، ورجالها مطاردون مطرودون ومالقناديل

ان سقطت ايضا غرناطة، وغادر العرب والعجم ومن أمن بالعربي األمين رسوال ونبيا، 
ومن يوحد بذكر هللا بتلك الروابي، وكان لالستسالم معنى اخر، ووجه مختلفا في مفاصل 

المشانق في ميادين المدينة االجمل، وامتطى امير االنهزام التاريخ، ونصبت اعواد 
، وقف هناك على كيا ضياع الملك والفردوس المفقودصهوة جواده موليا األدبار، باكيا شا

َ، وقف أبو حضارة بذاك الزمن الجميلٍتلة غير بعيدة تطل على درة العالم وحاضرة ال
ينيه يبكي ملكه الذي أضاعه  من ععبد هللا الصغير آخر ملوك غرناطة والدموع تجري

، بعد أن أبرم المعاهدة تلو المعاهدة ليحافظ على عرشه متكأ، حتى اضطرته بيديه
معاهداته إلى تسليم مفاتيح المدينة إلى حلفائه الذين كان من المفترض انهم بحلف 

، ةمعه، وحيث ان االنهيار ال قاع له، فكان االنهيار مدويا، وسقطت غرناطاستراتيجي 
َابك مثل النساء ملكا (وخرج ملك ملوك الصغار ذليال وصرخت بوجهه العجوز قائلة  ِ َِ

ِمضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال َ ِ ً... (  
 

وها نحن نغادر منطق الثورة، ومنطق الممانعة واالستسالم مرة اخرى في خطوة اولى 
التاريخ في محاولة منا لتسليم مفاتيح مدائننا العتيقة ومغادرة االزقة لنقف على اطالل 

الستذكار الزمن الجميل، ونسطر بعضا من مرثيات الحزن في ظل الواقع المرير، 
 .... والخوف من المستقبل السقيم

  
هو السقوط واالنهيار والضياع جراء انعدام الرؤية واذا كانت غرناطة قد سقطت بفعل 

، وتنفيذ رير واالثمان على الطرقات مدفوعةهذا االنهيار بالتالي كان وسيكون الواقع الم
األوامر الجديدة واحدة من اعراف القبائل الجديدة، وهؤالء المؤمنين بلحظة الخالص 

  ...يتشبثون بطوق النجاة وان كان وهميا 
 

تسقط المدائن بفعل تقديرات قد تكون خاطئة من اولي األمر، ويسقط المعنى حينما نغادر 
الممكن ان نحلق في السراب، ونعتقد اننا بذلك صامدون ومن مواقعنا ونتمترس خلف 

، واالنجاز له اصوله في اعراف آئمة اللحظة والواقع، وما زلنا نتغنى عوالم االنجاز
باألندلس الجميل وبمعنى الحضارة وبالقصور المشيدة على تالل المدائن المفقودة 

  ...وبالضاد ناطقة تروي الحكاية من اولها 
 

 لماهية السقوط حينما نستذكر التاريخ بحضرة الواقع المرير، وهي المعادلة هو المعنى
التي تفرض نفسها منذ البدايات، فبال شك ان السقوط هو المرداف الطبيعي لمغادرة 
منصة التمسك بالثوابت والعمل عليها وضياع القوانين الحاكمة لمنطق االشياء، والطبيعة 

 لألقوى والقوة هنا التمسك بالحق والصمود بوجه التنين ال تقبل الفراغ بالمطلق والبقاء
، والبقاء رف النظر عن منطق القوة وجبروتهاوعدم الرضوخ والقبول باالستسالم بص

لألقوى بمعنى قوة المنطق واطروحة الحق وعدم التنازل وصكوك الغفران واحدة من 
ك بالسياق التاريخي، اضحوكة منطق قوة االخر في محاولة منه إلستباحة الحق والتشكي

واختالط الحقائق قد بات سيد الموقف وااللوان تدخلت ببعضها فلم يعد واضحا حقيقة 
االسود من االبيض والرمادي مسيطرا على المشهد، تسقط المدائن جراء هذه الصراعات 
التي صارت عبثية في أتون ابرام التحالفات مع عدو المدينة، بهدف البقاء بالعرين جالسا 

  ...رف النظر عن طبيعة الجلوس والدور المنوط بالجالس بص
 

ًولغرناطة أصل الحكاية، امتطى ابو عبد هللا الصغير صهوة فرسه موليا ظهره لقصر 
الحمراء في يوم بارد، علت وجه أبي عبد هللا سحابة كثيرة من الحزن وخيم على الركب 

سار ابو عبد هللا .  شديدالصغير صمت طويل ينبئ عما يكتنف قلوب هذا الركب من غم
تتبعه امه وبعض من اهله وصحبه في ذلك الطريق الملتوي الطويل الذي يمر بين شعاب 

  .ًغرناطه وجبالها متجها إلى منفاه ليفارق غرناطة إلى االبد
 

كانت الشمس قد آذنت بالغروب واخذت تعكس باشعتها الذهبية على جدران قصر 
توقف أبو  .ًاء باهتة فتضفي عليه سحرا وجاذبيةالحمراء لتكسي حجارته بصبغة حمر

ُعبدهللا قليال عند تلة صغيرة تشرف على وادي غرناطة المكتظ ببيوته البيضاء ليلقي  ً
، تسارعت في ذهن يتوسطها قصره الشهيرنظرة وداع اخيرة على مدينته الحزينة التي 

ت وأروقة هذا القصر أبي عبدهللا ذكريات الصبا وأيامه الجميلة التي قضاها في صاال
وفي حدائقه الفناء الواسعة كان ابو عبدهللا يعرف ان تلك الوقفة سوف تكون االخيرة وان 
ًتلك النظرة ستكون النهائية اذ ليس يأمل ابدا بأن يرى مدينته المحبوبة ثانية، تمنى ابو 

رة التي تثير عبدهللا لو تطول تلك الوقفة لعله يستطيع ان يمأل عينيه بتلك المناظر الساح
ّفي نفسه ذكريات الصبا، إال ان الحزن الذي يعتصر قلبه سرعان ما استحوذ على عينيه 
ًوإذا بهما تنهمران دمعا ساخنا حاول جاهدا ان يخفيه عن نظرات امه الحادة التي عاجلته  ً ً

ًإبك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال : "بلسانها الذرب  فهل من ...ً
لممكن ان نبكي واقعنا الراهن بلحظة اكتشاف الحقيقة حينما نغادر منصات قولنا وفعلنا ا

، فأن تكون رام هللا  الفارقة ما بين الحقيقة والسرابوحينما نكتشف انهيارنا باللحظة
  ... اريحا اوال، فذاك األمر الجديد في مسار اثبات حسن السيرة والسلوك 

 
 

  
  ريوالعميونس 

 طينفلس



  

  اليساري

 

  
29 – The Leftist Writer ::  Issue No. 54 :: December 1st   2021 

واالوئل برسم مسارات ... مدائن االرض السمراء حينها وقد يكون للوثيقة ان تضم باقي 
الواقع الجديد بمنظومة القوانين الفارضة لذاتها جراء منطلق القوة، واالولوية هنا للمدائن 
األكثر هدوء واألكثر التزاما بالمواثيق والعهود المبرمة مع التنين، وعلى الضفاف 

ُد تستباح المدائن وتسلم مفاتيحها لغير األخرى من هذا الوطن الكبير الناطق بلغة الضا ُ
اهلها ويعبر طرقاتها كل اشكال العسكر األجنبي، حضرموت استصرخت النصرة فكان 
السكون والسكوت وابرام وثيقة تسليم اليمن لغير اهلها جزء من معادلة رسم الخارطة 

ا لجنود سيبيريستسلمت ا ودمشق والالذقيه وطرطوس أسلمت والوجودية للمنطقة،
القادمين الى شواطىء المتوسط ليكون الدفء جزء من استباحة التاريخ والحاضر انما 

بد من ان يظل الزعيم خطا احمر باقيا متكأ على  وال ...يؤسس لمعادلة المستقبل القريب 
بصرف النظر عن الذبح من الوريد للوريد .. .أريكة الحكم واصدار األمر واألوامر 

وبيت هللا قد صار محرما ... شدون الحرية والعدالة االجتماعية لفقراء الحواري ولمن ين
  ...على الموحدين بترتيل فاتحة الكتاب المقدس 

 
هل هي لحظة وقفة ابو عبد هللا الصغير باكيا شاكيا على تلة قريبة من القصر مودعا له 

ك واعادة  وصناعة التفكي...؟ ام انها لحظة ما قبل االنهيار الكبير...بنظرته األخيرة 
 ام هو واقع طرح األسئلة الصعبة وقد تكون المستحيل االجابة ؟...التركيب مرة اخرى 

 ؟...عليها 
 

لغرناطة الكثير من اسرار خيانتها، وصراع امراءها وابرام مواثيق استسالمها، وصراع 
ن عراف وتقاليد دهاليز حكامنا، اال انهم ال يبكوأامراء القبائل ما زال واقعا راهنا ب

اللحظة وهم مغادرون، وال يغادرون اصال بل بالعرين باقون في محاولة منهم لتسريع 
   وقائع االنهزام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1- ّجارتي الكوبية. 
 

ًكأن بيتي نصف بيتها،تنصحني بالزنجبيل بدال من  ُ ِ ُ ُالقهوة،وتلبس قميصي وتطفيء ّ ُ
ُاألنوار والستائرلت َتمتم مع الشريط الذي يدور في الظالم،تشعل شمعة فأرى خفق الستارة َ ً ُ ُ ُ

ّتقول سأسقي زهرةَ اللبالب كي تنمو في الزاوية األشد .مع الضحكة الخضراء في العينين ُ
ًت ينمو ليالكثافة،والنب ُهكذا صدقتها(ُ ُرائحتها لصيقة بي كأنها تميمة شجية تفرح بها ).ّ ّ ٌ ٌّ ُ

تتباهى بها في ضجيج ...هتني بكنزتي الصوف،ثم سرقتها مني ّكر.َعيني قبل قلبي
َأتعقب خطوها حين تختفي بين مئات اللغات واأللسن واأللوان.ُالشارع حيث أسكن َ َ ُ ّ. 

 
 .ّبيتي الذي بحجم الكف

 
 .شوماخ.ماكس. صونيا.ميرال -2

َالصبي فوق التخوم يرقب انفجارالشمس ويترقب انطفاءها في الغروب ُُّ ُّ َ ُانه صباح بالدي ,َ
ُكأن هذا الصبي يدير الوقت كيفما يشاء,ْأو مساوه َ ُ َيصير المساء صباح(َّ َ ُ ًتبركا بابن )ّ ّ

ُّبغمضة ابتعد الصبي عن غبار القرى و وحلها.الفارض َ َوأبدل أصدقاءه,ٍ ّاألشد :َ
) م عباس وغسان جانكير وعيسى ابراهيم وفرحان سيدو وكاظم شيخيابراهيً(هدوءا

 ).ميرال وصونيا و ماكس وشوماخ(َأبدلهم ب
 

ّأرأيتم كيف طوحت بنا الدنيا؟أرأيتم ماذا فعلت بنا الدنيا؟ ّ ّ َ   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عار والغلاياهلا ياهلا بالاس 
 اللي ما في حد فينا
 الا لما بيها اتبلي

 كل حاجه بقي سعرها نار
 تعالي الحق واشترى ياولا
 قربنا نبيع الغيط والدار

 حتي العدس والفول والخيار
 كله اسعاره بتطق شرار

 طب نروح فين ونيجي منين
 فين ايام الرخص كله انهار وغار
 حتي الي تحت البلاطه كله طار

 نعمل ايه ياربي بس ف اللي صار
 واديلنا ع الحال دا ايام وسنين
 والحال اتبدل وبقي بلا وطين
 ونقول خلاص ادينا عايشين

 بس،احتجنا وذاد الدين
 ا اتنينقالوا لنا اصبروا سنه ول

 ومصر هتبقي اد الدنيا وانتوا نور العين
 بس كله ضاع ف ثانيه واللا ما شفنا غير حفا رجلين

 قالواهتشوفوا عيش حريه وعدالة اجتماعيه
 بس ما شفنا غير سجن وعبوديه ووكسه بدريه

 قالوا هشوفوا احترام وحريه اعتقاد
 ما شفنا غير كره الاخر واضطهاد ف كل البلاد

  خير ورخاء وسعادةقالوا هنشوف
 ما شفنا غير تفجير وقنابل وإباده

 وان حد نطق واشتكى
 يقولك هتبقوا سوريا والعراق

 دا القلب خلاص منكوا بكي
 والفساد بقي فيكي يا بلد وباء

  يا خساره شباب التحرير
 اللي كان عشمان ف عيش حريه
  مات وانداس فى نفس المكان

   همن غير ما يكون له دي

 

  
  

  عبداللطيف احلسيين

 قلعراا
 

 
 

 

  خائيلمي فريد نورا

 رصم
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 إلى روح األديب السوري فاضل السباعي  
 

الطقس ينذر بالمطر، . ْحياة الجد قد أزفت، والجد لم يبدأ بعد. لم يبق للصيف إطاللة
ْمن جد وجد، ومن ال يجد قد يجد. يفيةوالمطر ينذر بانقضاء العطلة الص ّْ َّ َ.  

 
حيث كراج الشام القديم لمن (في قاعة المطالعة في المركز الثقافي العربي عند الصومعة 

يحظى طالبان ) يعرف مدينة إدلب في الشمال السوري في حدود سبعينات القرن العشرين
 زواره في األسبوع األول ٍفي المدرسة الثانوية بجو هادئ للدراسة، وقد خلى المركز من

  .من العام الدراسي
 

ِّغيوم خريفية الحت في السماء، لتحجب نور الشمس عن النوافذ الزجاجية المطلة على  َ ٌْ
  .تمثال كبير إلبراهيم هنانو قائد الثورة السورية في الشمال ضد االحتالل الفرنسي

 
 فتحت من جدار المكتبة نحو قاعة ٌنافذة. َّرفيقان تعودا ارتياد المركز الثقافي منذ النشأة

ّالمطالعة الستعارة الكتب، والطالبان يستهويهما الوقوف أمام طاولة بجانب النافذة، يقلبان  ٍ
ّفي بطاقات مصفرة من االهتراء، تحوي عناوين الكتب التي دأبا على االستعارة منها،  ٍ

  . ٌبينما يثيرهما فضول لالطالع على ما يجري في داخل المكتبة
 

ِعلى باب المكتبة كتبت عبارة  كتبها أبو إبراهيم أمين المكتبة ". ممنوع دخول الطالب"ُ
المدير أبو معن تبدو غرفته من نافذة االستعارة في . ًلتصبح االستعارة حصرا من النافذة

  .ًآخر المكتبة كونها مفتوحة عليها
 

بنيته القوية على القيام يقوم على خدمة المبنى رجل طويل القامة يدعى أبو أسعد، تساعده 
َوحده بأعمال المركز، وهو المسؤول عن فتح األبواب في الصباح، وإغالقها في المساء 

  .بعد صرف الطالب
 

ًلكن هذا اليوم مختلف تماما، فالحركة في الداخل غير طبيعية ٌ النهار يقارب على . ّ
ة، وأبو أسعد لم يقم َيتأخر الرفيقان منشغلين باألحاديث وقد رغبا عن الدراس. الرحيل

ًبصرفهما كعادته، بل على العكس كان ألول مرة يبتسم لهما ويرحب بهما جيئة وذهابا  ً ٍ
، بينما كان يقوم بصف كراسي الخيزران في القاعة "أهلين وسهلين بالشباب: "ًمرددا

  .ًوعلى غير العادة أيضا، يدعوهما لتناول الشاي داخل المكتبة. التي مألها بالضجيج
 
ٌبدل الجو داخل القاعة، يتالشى ضوء النهار، الطقس في الخارج ينذر بالمطر ليخيم جو يت ِّ َّ

يشعل أبو أسعد كل المصابيح الكهربائية الصفراء المنتشرة في . ّخريفي إدلبي الهوى
ٍيرفع طاولة مميزة على منصة في صدر القاعة. السقف ً ٍيضع ميكرفونا فوق غطاء . ً ً

ٌقماشي مرسوم عليه ال يجلس أمام الطاولة يعاير وضعية الميكرفون على . علم الوطنيٍ
ٍمستوى فمه، يشغل زر مضخم الصوت، فيظهر صوت فرقعة من المكبرات الخشبية، 

ٍيتبعه صوت خشخشة وصليل حاد ينقر . يدير مفتاح التحكم بالصوت ليخفف من جهارته. ٍ
.. إح إح: " ٍاختبار قصير، ويبدأ بإجراء "الميكرفون"نقرتين متالحقتين بسبابته على 

وحين يطمئن إلى جودة الصوت، " ﷽.. واحد.. واحد .. آلو.. آلـو
  .يطفئ زر المضخم ويعيد كرسي المحاضر إلى مكانه

 
ًكان المحاضر أديبا شهيرا، وسيلقي محاضرة يروي فيها قصة قصيرة عن تجربته  ًً ً ً ِ

َّ الشابان حين علق أبو أسعد اإلعالن في صدر القاعة، هذا ما قرأه. االجتماعية في فرنسا

ٍفقررا البقاء لحضور أول أمسية قصصية في حياتهما ٍ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ُمع انقضاء النهار ساد الهدوء جو القاعة، فلم يعد يسمع إال صوت حبات المطر على  ُ
يروح أبو إبراهيم، يعود أبو أسعد، يرن جرس . ٌتبدأ حركة مضطربة. النوافذ الزجاجية

ًالهاتف مرارا مخترقا هدوء القاعة، يرتفع صوت أبو معن وهو يرد على الهاتف منفعال  ً ً
َفيسمع صوته من نافذة االستعارة ُ.  

 
ُّيهب الجميع الستقباله، جميع من في القاعة . ِيدخل في هذه األثناء المحاضر ومعه مرافقه

 أسعد ومعهما الطالبان أبو معن، أبو إبراهيم، أبو: يتهافتون الستقبال األديب الكبير
  !والبعض القليل ممن دعاهما أبو معن على الهاتف

 
أبو إبراهيم على . األديب ومرافقه في الوسط: يجلس جميع الحاضرين في الصف األول

  . على المنصة" الميكرفون"يمينه، وبجانبه أبو أسعد، أما أبو معن فاستلم 
  

ً مرحبا بالضيف الكبير، ومعتذرا عن َبدأ حديثه. ًبدا محرجا والعرق يسيل على وجنتيه ً ِّ
ْالحضور المتواضع، محمال المسؤولية للظروف الجوية وبدء المدارس ً يتخيل الكراسي . ّ

ًالخالية أمامه مشغولة بالمدعوين الذين قضى نهاره في مهاتفتهم، فيرفع صوته متحدثا  ً
 :ٌبلغة الجموع كما لو أن القاعة مكتظة بالجمهور

 مدينتنا المتواضعة ذات طابع زراعي، والناس في هذه األيام، والشتاء وكما تعلمون فإن -
أيلول  "-يبتسم-وكما يقول المثل . على األبواب، منهمكون في التحضير لقطاف الزيتون

  ".ذنَبه مبلول
 

يقوم أبو معن ليخلي مكانه للضيف على الطاولة المميزة فوق المنصة، يقترب منه األديب 
ًذنه، فيطأطئ أبو معن رأسه تواضعا ليسمع ما سيهمس له األديب برفق ويضع فمه في أ

ٍالكبير، ثم يتراجع بحركة خاطفة ليتمكن من النظر في عيني األديب، سيتأكد مما سمعت 
ًيومئ له األديب برأسه مبتسما ومؤكدا على طلبه. أذناه يتجه نظر أبو معن إلى أبو ! ً
ومساعدته في حمل الطاولة من " يكرفونالم"يطلب األديب من أبو أسعد إلغاء . أسعد

  .المنصة وتنزيلها إلى مستوى كراسي الحضور
 

ٍيجلس األديب في حلقة ودية بين الحضور المتواضع . ٍيحكي قصته بصوت هادئ رخيم. ٍ
ًيتحدث في القصة عن نموذج من العالقات اإلنسانية عاشهُ في فرنسا عندما نزل ضيفا  َ ٍ َّ

ٍمؤجرا غرفة عند أسرة ب ً ، حيث كانت Paying Guestٍاريسية يسمونه باإلنكليزية ً
صاحبة البيت تقوم على خدمته وغسل ثيابه وإعداد الطعام له وكأنه أحد أبنائها، إلى حد 
ٍأنها كانت تشركه في حل مشاكل العائلة وتأخذ رأيه في تغييرات ستجريها على المنزل، 

  .األسرةٌوكيف أنها كانت تقدمه لضيوفها على أنه واحد من 
 

ٍيقدم األديب قصته بأسلوب شيق شد الجميع في أمسية قصصية على صوت حبات المطر  ٍ ّ َ ّ ِ
ٍتعزف لحنا على النوافذ، في جو حميمي جمع القليل من الحضور والكثير من اإلنصات ً .

ٌينجذب الطالبان إلى أول قصة يسمعانها من فم كاتبها، ويدور حوار حميمي يشارك فيه  ٍ
  .كل الحضور

 
ٍتبقى ذكرى هذه األمسية الجميلة حية في ذاكرة الطالبين لسنوات طويلة، وهما اآلن وقد  ً
ٍأتما دراساتهما، أحدُهما أعجبه موضوع القصة فغاص في أجوائها مأخوذا بنمط جديد من  ٍ ً ّ

أما . ًالحياة االجتماعية المنفتحة، فهاجر من بلده واغترب وصار باحثا في العلوم اإلنسانية
َّالذي ألهب وجدانه سحر األمسية، واستولى على مشاعره الجو الحميمي الذي خيم اآلخر  َ

ّعلى الحضور، فبقي في بلده، يكتب قصة قصيرة، يبحث عمن يقرأها ً ً   

 
 

  ينتيرم دهف

 ةيروس



  

  اليساري
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  ام جديد تشكل فرصة للكيانات السياسية والمؤسسات واإلدارات  نهاية عام وبداية ع

العامة في جميع المجتمعات المتحضرة وعلى كافة المستويات لمراجعة حساباتها 
واستشراف آفاق المستقبل ووضع خطط تبنى على استخالص الدروس والعبر من 

بات تقتصر على إنجازات واخفاقات العام المنصرم، أما في عالمنا العربي فهكذا مناس
إقامة المهرجانات للتغني بأمجاد وبطوالت الماضي والتهليل والتصفيق للقيادات وشكرها 

  ). منجزاتها التاريخية(على 
 

 من أسوء ما مر على 2020 له خصوصية ألن سنة 2021 وبداية عام 2020نهاية سنة 
وبالنسبة للشعب . عياتهوتدا19البشرية منذ الحرب العالمية الثانية وذلك بسبب وباء كوفيد 

ً أكثر تجليا ألن الكورونا شكلت مجرد إضافة على 2020الفلسطيني ففداحة خطر وسوء 
  .ًحالة متردية أصال بسبب االحتالل واالنقسام ثم التطبيع العربي

 
مع أنه ال يلوح في المدى القريب ما يبشر بفرج قريب إال أن هذا يجب أال يكون مدعاة 

هناك دائما أمل وتفاؤل بالمستقبل، مصدره إرادة الشعب بالتغيير لليأس واالحباط، ف
وتصحيح المسار وعدم االستسالم لألمر الواقع والشعب الفلسطيني لم يستسلم ولم يرفع 

  . الراية البيضاء
 

 حتى ال يصطدم األمل والتفاؤل بصخرة السراب أو يتحول لسراب يجب أن يكون 
ًمشفوعا ومدعوما بجهد وعمل مضني ًالتفاؤل واإلرادة معا يشكالن منطلقا .  وعقالنيً ً

لجعل بداية عام جديد فرصة لمراجعة مخرجات العام الفارط واستشراف المستقبل 
ًإال أن المراجعة واستشراف المستقبل سيكونان قاصرين أيضا إن اعتمدا فقط . الموعود

عام من النضال على أحداث ومخرجات العام الفارط فقط، فهناك سيرورة تمتد لمائة 
ًالوطني رافقها، فلسطينيا وعربيا، ارتكاسات وفشل وأخطاء سواء كانت مقصودة أو غير  ً

  .مقصودة
 

وهكذا ومن منطلق أن الحياة ستستمر ومصير الشعب ال تحدده توازنات ومعطيات آنية 
وعابرة، فال يمكن لنا ولكل الحريصين على المصلحة الوطنية والمؤمنين بعدالة قضايا 

عوبهم ممن يعملون بالشأن العام وخصوصا في المجال السياسي إال أن يكونوا متفائلين ش
ِويستمرون في طرق باب األمل َ.  

 
 ليس هذا تفاؤل الحالم والمثالي بل تفاؤل المؤمن بعدالة القضية الوطنية وبقدرة الشعب 

يخ وجوده الفلسطيني على تجاوز أزمته وظروفه القاهرة، والشعب الفلسطيني عبر تار
على أرض فلسطين مر بظروف ومنعطفات ال تقل خطورة عما هو موجود اليوم بل في 
بعض المراحل نعى البعض الشعب الفلسطيني وحركته التحررية الوطنية، ومع ذلك كان 
ُدائما ينهض من تحت الرماد كطائر العنقاء، فيسقط مع عاصفة إقالعه كل المتخاذلين 

  . حساباتهمُوالمفرطين ويعيد األعداء
 

وفي هذا السياق نستحضر تأسيس منظمة التحرير وانطالقة الثورة الفلسطينية منتصف 
الستينيات بقيادة حركة فتح، فقبل هذا التاريخ كانت القضية الفلسطينية مجرد قضية 
الجئين دون أي مضمون سياسي ولو لم تنطلق الثورة بفكر جديد وقيادة جديدة لذاب 

َّ بالد الشتات، والشعب الفلسطيني اليوم بعد أن ثبت ورسخ هويته الشعب الفلسطيني في َّ
الوطنية ووضع أسس كيانية سياسية بحاجة النطالقة وطنية جديدة بفكر جديد وأشخاص 

  . ُجدُد أو مخضرمين، حيث ال يمكن تجديد واستنهاض الحالة الوطنية بأدوات قديمة
 

 أن نكبة الشعب الفلسطيني التي ما زالت من المهم التأكيد ومن خالل التاريخ والوقائع
متواصلة لم تكن ألن الفلسطينيين باعوا أرضهم أو قصروا في الدفاع عنها كما يزعم 

التي كان ) النكبة(48المرجفون، بل كانت نتيجة هزيمة الجيوش العربية في حرب 
متها في من فلسطين ثم هزي% 78على مساحة ) إسرائيل(نتيجتها إقامة الكيان الصهيوني 

حيث تم إضاعة بقية فلسطين وأراضي عربية أخرى، ويمكن أن ) النكسة (1967حرب 

 كان بتواطؤ 2007الذي جرى عام ) االنقسام ( نضيف بأن النكبة الفلسطينية الجديدة 
بعض األنظمة العربية مع كيان االحتالل، بمعنى أن الفلسطينيين يدفعون ثمن هزائم 

ُالجيوش العربية وتدخل    .بعض العرب في شؤونهم الداخليةَّ
 

ومع ذلك فإن أخطاء كثيرة صاحبت مسار الحركة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها 
الرسمية والحزبية، سلطة ومعارضة، وهي أخطاء سهلت على األعداء تمرير بعض 
مخططاتهم، وبالتالي فإن مواجهة التحديات سواء تعلقت باالحتالل ومشاريعه 

صفقة القرن أو بموجة التطبيع العربي الجديدة تتطلب إصالح النظام االستيطانية أو ب
ًالسياسي جذريا وإنجاز الوحدة الوطنية والتوقف عن الهروب من المسؤولية بتحميل 

  . األطراف الخارجية المسؤولية عما آلت إليه القضية الوطنية
 

لمفيد مراجعة وقبل التطرق الستراتيجية العمل المطلوبة واستشراف المستقبل من ا
تجربة العمل الوطني الفلسطيني مع نقد موضوعي ألنه بدون هذه المراجعة والنقد ال 

  .يمكننا الخروج من المأزق الراهن
 
  
 

الممارسات اإلسرائيلية : التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني متعددة الوجوه واألبعاد
رية اإلرهابية في الضفة والقطاع ،الممارسات العنصرية في أراضي االستيطانية والعسك

 ،السلوك األمريكي المعادي لشعبنا والمساند لدولة االحتالل، التراجع الملحوظ في 48
التأييد الرسمي العربي بعد موجة التطبيع الجديدة، االنقسام، والوضع االقتصادي السيئ، 

سياسي الفلسطيني وجعله يعاني من حالة مريعة كل ذلك أرهق وشوه الحقل أو المشهد ال
من التسطيح السياسي والفكري والثقافي تسير في تواز مع عملية تجريف لحالة التحرر 
الوطني بقيمها وثقافتها ورجاالتها، بحيث لم تستطع كل أشكال البطولة والتضحية 

ر سلبا على مسار والمعاناة والصمود الشعبي التخفيف من وطأة هذا المشهد الذي لم يؤث
قضيتنا الوطنية وصراعنا مع االحتالل فقط بل أيضا على نظرة العالم للشعب الفلسطيني، 
كما اتاح فرصة للبعض من العرب الذين ينتظرون الفرصة للتحرر من التزامهم القومي 

  . واألخالقي والقانوني تطبيع عالقاتهم مع إسرائيل
 

 لو كنا في حالة انتقال فعلي من مرحلة التحرر ُكان من الممكن أن يكون المشهد مفهوما
الوطني إلى مرحلة االستقالل والدولة، إال أن هذا المشهد يجري في ظل استمرار 
االحتالل وتعثر عملية االنتقال إلى الدولة وفي وقت تتكاتف فيه قوى اليمين الصهيوني 

عربي الجديد، وذلك بهدف مدعومة بتأييد غير مسبوق من اإلدارة األمريكية مع التطبيع ال
  .تصفية القضية الفلسطينية

 
دون التقليل من شأن تضحيات الشعب ومعاناته فإن المشهد السياسي الراهن مريع 

ًسلما وحربا، وهي المحك العملي ) وملتبس على مستوى حالة االشتباك مع االحتالل ً
ارتبكت مداركه إلثبات الجدارة الوطنية، وتاه عامة الشعب أو غالبيته واختلطت و

وأصبح يعيش في حالة أال يقين من كل شيء حتى تاريخه الوطني والنضالي وثوابته 
  . التي تربى عليها وال تشوب عدالتها شائبة أصبحت محل تساؤل عند البعض

 
ًعندما يقف المواطن، وخصوصا في قطاع غزة، الذي تم إفقاره وتجويعه وكي وعيه، 

َمترددا وحائرا أمام من يقد ً أو منحة المائة دوالر من جانب ) الكوبونة(م له الراتب أو ً
وواجبه الوطني بالنضال والدفاع عن األرض والمقدسات من جانب آخر، فال يمكن لومه 

والمائة دوالر دون أن يسأل عن مصدرها وأدار الظهر ) الكوبونة(إن اختار الراتب و
ًللطرف الثاني، ليست هذه ردة وطنية أو كفرا بالنضا ًل ولكن تمسكا بالحياة، والمسؤولية ِ

تقع على من أوصلوه لهذه الحالة من التعارض بين المقاومة والنضال من جانب، 
ومتطلبات توفير قوت اليوم والعيش الكريم من جانب آخر، باإلضافة إلى ندرة القدوة 

  .والقيادات الثورية الملهمة من األحياء
 

ها حتى على مستوى هذا الحالة من التسطيح والتجريف نلمس
فال توجد مؤسسة رسمية يتوافق عليها . المؤسسات والقيادات

الشعب ويلتف حولها كمرجعية وعنوان، فال إجماع على منظمة 
التحرير وال على المجلس التشريعي وال على الحكومة وال على 

ضايا الوطنية مؤسسة الرئاسة، وحالة ارباك في التعامل مع الق
ر فلسطين، المقاومة بكل أشكالها، منظمة تحري: االستراتيجية

التحرير وضرورة تفعيلها، الوحدة الوطنية والمصالحة، حتى لقاء 
األمناء العامين للفصائل ما بين بيروت ورام أ في سبتمبر 
الماضي وحوارات استنبول والدوحة التابعة لها والحديث عن 

ات كلها زادت تشكل هيئة قيادية موحدة للمقاومة ومواعيد لالنتخاب
المشهد ارباكا حيث بقيت مجرد قرارات ونوايا تبخرت بعد أشهر 

  .محدودة

 

  
  راشأب مراهيبإ. د
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ًوانطالقا من العالقة الجدلية بين الخطاب والواقع فإن الخطاب السياسي الفلسطيني 
الحزبي والرسمي يوغل مع مرور األيام في الغموض وااللتباس واالفتقار للرؤية 

عبر عن حالة تيه خطيرة وأزمة عميقة في القيادة والنظام االستراتيجية، وهو ما يعكس وي
ًالسياسي، وما يزيد األمور تعقيدا ويفاقم األزمة بؤس وضعف الحوامل اإلعالمية 
ًوالمؤسساتية لهذا الخطاب وخصوصا القنوات التلفزيونية والصحف الرسمية والتنظيمات 

  . الحزبية
 

لصالحه والمتغيرات الدولية واإلقليمية التي ال غرو أن االحتالل واختالل موازين القوى 
لم تأت كما تشتهي سفن الشعب الفلسطيني لها دورا كبيرا في هذه الصيرورة، ولكن 
ًالقيادة والنخب السياسية تتحمل المسؤولية أيضا عما آلت إليه األمور، بالرغم من بعض 

  .اإلنجازات التي تحققت
 

فلسطيني تحققت خالل المرحلة الممتدة ما بين   يمكن القول إن أهم انجازات الشعب ال
 حيث بدأت المراهنة عمليا 1988تأسيس المشروع الوطني منتصف الستينيات حتى عام 

بعد ذلك هي في أغلبها ) انجازات سياسية(على التسوية السياسية، وكل ما تسمى 
  . بقةاستحضار وإعادة تدوير إلنجازات الشعب وحركته الوطنية خالل المرحلة السا

 
صحيح، إن المرحلة األولى لم تحرر أرضا ولكنها استنهضت الهوية الوطنية وعززت 
الكرامة الوطنية ووحدت الشعب وحافظت على الثوابت والحقوق التاريخية وآنذاك 
اعتراف العالم بحق تقرير المصير وبالحق بالحرية واالستقالل للشعب الفلسطيني وحقه 

ً بمنظمة التحرير ممثال شرعيا للفلسطينيين وتم افتتاح بمقاومة االحتالل كما اعترف
التسوية (عشرات السفارات والممثليات عير العالم ، بينما في زمن المراهنة على 

برعاية أمريكية وخصوصا في إطار تسوية أوسلو فقد زالت أو التبست ) السياسية
َالخطوط الحمراء وتوسع االستيطان وتغول المستوطنون وتسلق انت هازيون إلى مراكز َ

صناعة القرار وتوارى أو تم تهميش المناضلين والثوار الحقيقيين، وكانت الحصيلة 
أرضا أقل وحقا أقل وكرامة أقل، حتى وإن كان لدى بعض القيادات نوايا طيبة أو خانتهم 

  .حساباتهم
 
  
 

ًلى هذه الدرجة من الخطورة وهي حالة تشكل تهديدا ليس فقط عندما يصبح الحال ع
للسلطة الوطنية ولحل الدولتين بل للوجود الوطني برمته، في هذه الحالة يجب تجاوز 

  .ردود األفعال اآلنية ووضع استراتيجية شاملة تتضمن مراجعة شاملة
 

 حالة كالحالة المفهوم العلمي والصحيح لالستراتيجية في المنعطفات المصيرية وفي
الفلسطينية يجب أن تتضمن مراجعة شاملة لمجمل المسيرة الوطنية، من سلوكيات 
وأيديولوجيات وأفكار ومسلمات وبنى تنظيمية وشبكة عالقات وتحالفات، ألنها كلها 

  .تتحمل المسؤولية عما وصلنا إليه
 

ني الفلسطيني في وعندما نقول ونطالب بمراجعة استراتيجية ألنه منذ دورة المجلس الوط
 لم يجري أي لقاء 1988في الخامس عشر من نوفمبر ) دورة إعالن االستقالل(الجزائر 

وطني توافقي ولم تحدث أية مراجعة استراتيجية حتى داخل منظمة التحرير، بالرغم من 
ِاألحداث الجسام التي مرت على القضية الوطنية، واستمر النظام السياسي يعاني من حالة 

تيه ومراهنة على الخارج وتجريبية قاتلة وما يصدر عنه مجرد ردود أفعال تخبط و
  ً.وقرارات ال تنفذ غالبا

 
في المنعطفات التاريخية وعندما تكون األمة والوطن في خطر فإن األمر يحتاج لوقفة 
مراجعة شاملة لمعتقدات وأيديولوجيات وسياسات وطابوات وبرادغمات تعايش معها 

َّعب لعقود حتى توهم أنها مسلمات وحقائق وأن النصر والتحرير لن وتعود عليها الش َ
يتأتيا إال بها ومن خاللها دون االنتباه لما يطرأ من تغييرات وتحوالت في النظامين 

  . العربي والدولي وفي داخل المجتمع الفلسطيني
 

ات هذه المراجعة واالستراتيجية الجديدة قد تكون صادمة ومؤلمة وتضر بمصالح فئ
ًعديدة، ولكنها ضرورية حتى يستفيق الشعب من غفوته ومن المراهنات المريحة نفسيا 

ًونظريا، والمنافية للعقالنية السياسية والمدمرة لمصلحة الوطن عمليا ًِ.  
 

وفي هذا السياق، فاالستراتيجية الوطنية المطلوبة يجب أن تكون في سياق التفكير خارج 
 وأن تضع محل النقاش قضايا بعضها كان بمثابة الصندوق، الفكري والمؤسساتي،

مسلمات عند انطالق الثورة الفلسطينية في منتصف الستينيات وأخرى تم اصطناعها أو 
ًوالمراجعة ليس بهدف التجاوز والقطيعة كليا، بل . ًترويجها الحقا كمسلمات وحقائق

ظل المتغيرات بهدف التمحيص وإعادة النظر للتأكد من مدى ثباتها وموائمتها في 
 -): المسلمات(المتسارعة في العالم، وأهم هذه القضايا أو 

 ! .عدم حل القضية الفلسطينية يهدد السالم العالمي
 !اليهود يسيطرون على العالم ويوجهون سياساته

 !القضية الفلسطينية قضية العرب األولى
نصف المليار من فلسطين وفي قلبها القدس والمسجد األقصى مقدسة ألكثر من مليار و

 !المسلمين
 !ستقام الدولة الفلسطينية من خالل الشرعية الدولية واألمم المتحدة

 ! .المقاومة والجهاد المقدس الطريق الوحيد لتحرير فلسطين
 ! .االنقسام سببه خالفات فتح وحماس

 . منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
  !!!السلطتين واألحزاب السياسية القائمة/طةال يمكن االستغناء عن السل

 
السابقة يمكن صياغة االستراتيجية المطلوبة التي تحتاج ) المسلمات(بناء على إعادة تقييم 

. حضور كل المكونات السياسية والمجتمعية من داخل منظمة التحرير ومن خارجها
 :ة الوطنية المطلوبةوهذه بعض الخطوط العريضة يمكن التفكير فيها كأساس لالستراتيجي

وضع حد لمهزلة حوارات المصالحة بالشكل الذي كانت تجري عليه طوال عشرة 
أعوام، وهذا يتطلب تغيير األسس والمنطلقات التي تقوم عليها الحوارات، وتغيير 

 .األشخاص المكلفين بها
هداف السلطة واألحزاب والفصائل بكل مسمياتها وأيديولوجياتها مجرد أدوات لتحقيق األ

 .الوطنية وليست ثابت من الثوابت الوطنيةـ وقد أثبتت فشلها لذا يجب تغييرها
ألن الطبقة السياسية في غزة والضفة وصلت لطريق مسدود وال يمكن المراهنة عليها 
في وضعها الحالي لمواجهة تصفية القضية، يجب إجراء االنتخابات العامة بكافة 

ُ تركت االنتخابات تحت تصرف حركتي فتح وحماس مستوياتها برعاية دولية، ألنه لو
 . فسيتم إعادة انتاج نفس الوجوه والبرامج

ما بعد االنتخابات بكل مستوياتها وبغض النظر عن الحزب الفائز يجب تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، والمجلس الوطني الجديد يصبح صاحب القرار في تحديد الهدف 

 .رحليةاالستراتيجي النهائي واألهداف الم
إعادة صياغة العالقات الفلسطينية مع العالمين العربي واإلسالمي على أسس جديدة تأخذ 
بعين االعتبار السياسة الواقعية وليس االعتبارات األيديولوجية القومية والعالقات 

 .التاريخية فقط
كمة َإعادة النظر في المراهنة المبالغ فيها لمنظمة التحرير على الشرعية الدولية ومح

 .الجنايات الدولية
إعادة النظر بمفهوم المقاومة واستراتيجيتها، ألن ما يجري على حدود قطاع غزة ال 
ُعالقة له بالمقاومة بل يسيء لها ويسخفها، كما أن العمليات الفدائية الفردية في الضفة  ِّ ُ

 .الغربية ال تكفي
ية العادلة إال أنه مطلوب مع ضرورة االستمرار بالتمسك بخطاب السالم والتسوية السياس

إعادة النظر بالنهج المتبع في التعامل مع التسوية والشرعية الدولية وبالدبلوماسية 
 .الفلسطينية بشكل عام

الحسم في موضوع السلطة الفلسطينية وما ارتبط بها من اتفاقات وبروتوكوالت، وهل ما 
طة انطالق نحو زالت ضرورة ومصلحة وطنية؟ وإن كانت كذلك فكيف نجعلها نق

 الدولة؟ وإن لم تكن كذلك فما هو البديل لها؟
ًالعمل على التحرر رسميا وشعبيا من ابتزاز التمويل الخارجي أو المال السياسي، فهذا  ً

 .ًاألخير كان سببا في اختراق حصانة المجتمع وافساد مؤسسات المجتمع المدني
ق ومقتنعة به إال أنها غير قادرة ُربما بعض مكونات الطبقة السياسية ملمة بكل ما سب

ًعلى تنفيذه بفعل بنيتها وارتباطاتها ومصالحها، وخصوصا أن قرارات وتصريحات 
صدرت عن القيادات والمؤسسات الرسمية والحزبية طالبت أكثر من مرة باألخذ ببعض 

 . هذه العناصر ولكن دون جدوى
عند الشعب، وجذوة وطنية ومع ذلك، فلن نفقد األمل ألننا نلمس حالة غضب وتمرد 

. خامدة عند البعض من الطبقة السياسية ممن ال يرغبون بأن ينهوا حياتهم بوصمة الخيانة
حتى وإن لم تستجب الطبقة السياسية لهذه االستراتيجية وغيرها من النصائح والمقترحات 

ً أساسا التي قدمتها أكثر من جهة وطنية، يبقى األمل بأن تكون المراجعة االستراتيجية
 .   لتفكير جديد خارج الصندوق

 الخاتمة 
ما طرحناه أفكار للخروج من العدمية السياسية وقطع الطريق على من يريد استغالل 
سوء الوضع الفلسطيني الداخلي لتصفية القضية برمتها، وحتى ال يستمر الحال على ما 

نتظار آت ال يبشر بخير هو عليه وتستمر الطبقة السياسية في الدوران في حلقة مفرغة وا
 . إن استمرت األمور على حالها

ًلقد بات واضحا أن االستقالل الفلسطيني التام ليس قريب المنال حتى في حدود دولة في 
الضفة وغزة، وأن مراهنات طرفي المعادلة الفلسطينية، منظمة التحرير وحركة حماس، 

مة العالمين العربي وصلت لطريق مسدود أو فشلت، كما أن المراهنة على أنظ
واإلسالمي ال جدوى منها وخصوصا بعد موجة التطبيع األخيرة مع إسرائيل ومؤشرات 

لة وإعادة على سير دول أخرى في نفس الطريق، لذا يجب االنطالق نحو مراجعة شام
  بناء البيت الفلسطيني
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  ّيضرب عمر بكفيه الفتيتين على مفاتيح البيانو المتغيرة ألوانها وفق نسق متكرر ال ٍ ّ َّ َّ ُ

ٍيغير من إيقاعه، شأنه شأن النغمات الصوتية المتكررة، والتي تزداد عمقا مع كل مفتاح  ّ ً ّ ّ
َيضرب إلى اليسار من مفاتيح البيانو السوداء والبيضاء المفاتيح ّيقلب أصابعه بين . ُ

ّالمتمازجة، وعيناه تتبعان الورقة المليئة بلغة ال يفهمها إال من تعلم أبجديتها ٍّ فأحرف . َ
ُهجائها ال تتجاوز الثمانية أحرف، يشكل جمعها مؤلفات يستمتع عمر بعزفها ٍ ّ ّ ِّفيحرك . ٍ

 ّشفتيه الرقيقتين وهو يردد األحرف الموسيقية في جوفه، حسبما تتبع عيناه الواسعتان
َوالمنفتحتان على بؤبؤين أسودين ينعكس منهما الضوء، فتبدوان للناظر كما لو أن  َ

 .وأماكن العزف” النوتة“ّالفضاء استقر بجمعه في هاتين العينين، بين ورقة 
 

ّولكنه أتقن من العزف ما قضى . ُلم يكن عمر قد تجاوز أعوامه الثمانية إال ببضعة أشهر
ًغيره في تعلمه أعواما من  ٍلكن عمر كان يسكن على موهبة جلية من . ّالعزف والتدربُّ ّ ٍ ُ

ٍ، برزت منذ أول مرة لمست يداه مفاتيح البيانو”السولو“العزف االنفرادي  ومنذ ذلك . ّ
ًالوقت، لم يغادر المقعد المرتفع عن األرض أعلى قليال عن المألوف، لقصر قامته، وهو 

ُتململ عمر . ّ أسماءها وال أسماء مؤلفيهايعيد تكرار المعزوفات الشهيرة التي ال يدري
ّفي مكانه وهو يطلق تنهيدة تنم عن شعور بالحر وعدم االرتياح، فأطلق إحدى يديه  ٍ ّ ً
ّوحرك بها قمة ياقة قميصه األبيض وهو يحرص على أن تستكمل يده األخرى ما خلفته  ّ ّ

ّ أن الحر يتملك وجهه، ّلكن ذلك لم يبعث بالقدر المرجو من الراحة، بل شعر. اليد األولى ّ
ٌبينما تنتشر برودة قاسية في قدميه ُفبدأ يحك أصابع قدميه اليمنى باليسرى، ثم وجها . ٌ ّ

ًقدميه أيضا، لكن ذلك لم يكن ليوقف البرودة التي أرجفت جسده وحملته على التوقف عن 
ٍرة فينا كبشر ُوكما يميل اإلنسان إلى الفطرة اإلنسانية وإلى ردود األفعال المحفو. العزف

ُعلى اختالف ألسنتنا ومنابع ثقافتنا، عمد عمر إلى الصراخ باسم والدته، ألنها أول ما 
 .ًخطر على باله، وذاك أيضا من الفطرة البشرية في الطفولة

 
ّاستمر عمر بالصراخ حتى شعر أنه قطع كل حباله الصوتية، وكاد يستسلم للخوف الذي  ُ ّ

كان أول . ه وهو يشهق شهقة الغريق إذا وصل اليابسةعظم أمامه، لكن صوت أمه أسعف
ّما شعر به راحة كف والدته وهي تنتقل بين خصال شعره البنية، التي زاد ضوء السراج 

ّجال بنظره إلى أسفل ساقيه، حيث البرد قد تسلل، فوجد الغطاء الرث وقد . من لمعانها ّ

ٍ الذي يكبره سنا بعام ونصف، ّأما أخوه. ًكشف عن قدميه وتركهما عرضة للبرد القارس ً ّ
قبضت أم عمر على يد ابنها . ّفكان ينفث في وجهه زفيره الساخن ذا الرائحة غير المحببة

ُزارعة إياها تحت الغطاء، مستعيذة با من كل أذى وحاملة عمر على النوم من جديد ً ًً ّ ً. 
 

ّلم يكن عمر ليستلقي مجددا حتى شعر بضرورة تحسس أكفه من أث ّ ً ّ ر العزف غير ُ
ًلكنه سرعان ما أدرك بوعيه اليافع أن ما كان لم يكن إال حلما يكاد ال يكون من . المنقطع ّ ّ

ّواقعه شيء حقيقي إال شعور البرد المتسلل إلى الخيمة، التي عانت أشد المعاناة من  ّ

ًإال أن شعور الخيبة أيقظ في نفس عمر سيال من الدموع حاول إخفاءه ما. أحوال الطقس ُ 
ّاستطاع، فلم يكن لذاك الحلم أن يمر، إال وذكرى البيانو تنهض في ذاكرته لتزيد من 

 ً.حزنه وأساه على ما ملك يوما
 

ُّأبو طعوم“ُ فعمر كان كسائر أطفال مخيم  ٍيستقبل الحياة بذائقة ساذجة متواضعة في ” َ ٍ ٍ
وعمر لم يكن . يلُفمن لم يدرك الكثير، يمكن أن يرضى بما أتيح له من القل. متطلباتها

ليدرك أكثر من ملمس الطين األحمر وعديد ظالل شجر الزيتون الذي تشتهر به محافظة 
فكما كان الطين . فكان ذاك بعض تسليته هو وأقرانه. إدلب في الشمال الغربي من سورية

ُمادة اإلنسان األولى في تشكيل ما أراد من األدوات، كان كذلك لعمر، لصقل بعض 
وعلى بساطة ما . ي سرعان ما تتراخى وتسقط إلى األرض التي قدمت منهااألشكال الت

ُكان، كانت تلك من أحب ما أدرك عمر من أساليب اللعب ٌفالجمال والمتعة هما أمر . ّ
وكذلك . موضوعي ال يتفق عليه سائر البشر، بل هما في عين الرائي ال في حقيقة المرئي

ّكان لعمر الذي كان يستغل أشهر الربي ّع، حيث الطين طري لين وصالح للهو، رغم ما ُ ٌ ٌ ّ ٌّ
 .ّيحمله عقباه من تقريع والدته على شدة اتساخه

 
ّإال أن أمرا جلال ذهب بعمر وبعديد أهل المخيم إلى التجمع والتجمهر أمام الزوار  ً ً

َفبعضها يحمل على األكتاف. القادمين بعرباتهم العالية وبأدواتهم عديدة األنواع واألشكال ُ 
ٍوأخرى طويلة تنتهي بريش . فيما يلحق حاملها بأحدهم، كما لو أنه ال يستطيع مغادرته ٌ

َّتقرب ما أمكن إلى فم المتكلم، وغيرها العديد ِلكن التجمهر األعظم كان حول سيدة تقبل . ُ ْ ُ ٍ ّ
  . على الناس بحذر وحيطة

  
ًلمقدمة، مستعينا ُوأمام هذا الجمع الغفير من الناس، استطاع عمر أن يسلك طريقه إلى ا

حتى وصل إلى المرأة التي عمدت إلى . بصغر حجمه وقدرته على التسلل بين األقدام
ُحتى عال صوت من خلفها يفهمه . ٍالتربيت على كتفه والتحدث معه بلغة لم يفهمها ِ ُ ٌ

ّبصوت أجش أن السيدة تسأل عن حاله ًفلم يكن رد عمر سريعا وهو ال يزال يحرك . ٍ ُ ّ
ً، ثم استقبل بين يديه كيسا ”!الحمد “مرأة والرجل خلفها، حتى فتح فاه على عينيه بين ال

ًشفافا يصدر صوتا عند تحريكه، كانت المرأة صاحبة اللغة غير المفهومة قد أخرجته من  ً
  . علبة كبيرة من األلعاب

  
ّحمل عمر اللعبة وأطلق ساقيه للريح يحاول النجاة بلعبته التي ال يدرك بعد ماهيته َ ا من ُ

ّحتى إذا وصل إلى الخيمة، حدق بالمستطيل الموزع قسمه . ّأعين المتطفلين وأيديهم ّ
ًنقر على أحدها، فأصدرت صوتا فاجأ . ٍاألدنى بمستطيالت أصغر ذات لون أبيض وأسود

ٍفارتسمت بسمة بريئة متشوقة وهو ما يزال يمسك البيانو اللعبة بحذر . ُعمر وأسعده ٌ ٌ ٌّ
 .شديد

 
ًعض الساعة التالية يضغط على المستطيالت الصغيرة مستمتعا وهو ما ُقضى عمر ب

حتى أقبلت والدته وهي تستهدي إلى جهة الصوت، . يزال يعجب للصوت الصادر عنها
ًفقص عليها عمر طريقة حصوله عليها وهو ما يزال يحمل اللعبة بين يديه، راجيا أمه أال  ُ ّ

 .تجبره على أن يشارك أخاه وأختيه بها
 

ّى عمر جل صيفه في الخيمة مبتعدا عن الطين وهو يحاول فك شيفرة األصوات قض ًّ ُ
ًوترتيب خروجها، بعد أن سمع من والديه وبعض أقرانه األكبر سنا عن ماهية البيانو، 

 .ًوكيف أ ن له أحجاما ضخمة يجلس العازف إليها ليعزف بالساعات
 

ليس . ٍ جمع من األوتارٍوكيف أن الصوت يخرج من أثر ارتطام رأس نحاسي على
كالبيانو اللعبة الذي يحمله والذي يعمل بالبطاريات، وال يكون لصوته نقاوة بدرجة نقاوة 

ًإال أن ذلك لم يكن ليثبط من عزيمة عمر الذي أخذ يحلم مرارا . صوت البيانو األصلي ُ ّ
 .ًوتكرارا بأنه يعزف بنفسه على بيانو األوتار الضخم

 
مضى، وضراوة الشتاء قد أقبلت على إال أن وقت الصيف قد 

ّسكان المخيم العزل من أي بناء حجري أو أسمنتي يقيهم هول  ّ ٍّ ّّ ُ
ًفلم يكد يمضي ما يزيد قليال عن أربعة . ّاألمطار وشدة الريح

ُأشهر منذ يوم البيانو، حتى استيقظ عمر على صراخ والدته وهي  ٍ
 وسحبها تصرخ وتحمل سكان الخيمة على مغادرتها قبل سقوطها

  . إياهم إلى مجرى الفيضان
  

كان األوالد وقد قذفهم أبواهم أول من خرج يجولون بنظرهم إلى الخيام المجاورة، وقد 
ًفكانت الصرخات تعلو عند من انتبه متأخرا للمياه وهي تمأل األرض . فعل سكانها فعلهم

ًوحال، ثم فيضانا يسحب بصاحبه إلى مجرى يصعب إخراجه منه ً َرج أبوا وما إن خ. ً
ُعمر وهما ما يزاالن في طور الرعب والدهشة، حتى صرخ عمر كمن يشعر بأضالعه 
ٍتتكسر محيلة إياه إلى كتلة من ألم، إال أن األلم لم يكن من أضالعه، بل من شعور األسى  ّ ً ُ

ٍحاول عمر حمل والديه على أن يحضراها له، ببراءة طفولية . وقد نسي لعبته في الداخل ُ ُ
 .كارثة الخيمة التي يسكنون، وكارثة البيانو اللعبة: ً إدراك كارثتين معاال تستطيع

 
ُاستسلم عمر في آخر األمر ألمر والدته ولطلب النوم على أجفانه الفتية، واستلقى اآلن 
ًحيث اعتاد من زمن أن يستلقي، فكان مكانه يتوسط أخاه األكبر سنا، الذي يجاور أختين  ّ ٍ

ُألخرى من عمر، فكان مكان والدته التي التحفت ببعض اللحاف هي أما الجهة ا. ًأكبر سنا
   ها، تاركين الجزء األكبر لألطفالوزوج
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  ل ُّ ومن ثم تحو2011ٌصحيح أن الهدر في بلدنا قبل بدء الحراك الجماهيري في

ميادينه إلى ساحة حرب محلية واقليمية ودولية، كان قد تجاوز موضوع هدر الطاقات 
وهدر األفكار وهدر هواجس اإلبداع وهدر الكفاءة وهدر الخبرات، بل وفي الكثير من 
ّاألحيان وصل إلى مستوى ضياع عمر اإلنسان برمته، أو هدر دمه، إال أن ذلك النوع 

ِمواطن من األعلى، سواء من قبل مؤسسات الدولة أو من ًمن الهدر كان مفروضا على ال ِ
ّخالل االنصياع للمناخ السياسي العام، أو من خالل المحيط االجتماعي الكبير، إال أننا 
َههنا سنركز على الهدر الزمني الذي يتسبب به من كانوا في محيطنا االجتماعي الضيق، 

ّأحسنا إدارة األمور وتنظيم عالقاتنا معارفنا، جيراننا، وما كان بمقدورنا تجنبه إن 
االجتماعية مع اآلخر القريب منا؛ إذ غير الوقت الذي يهدره اإلنسان في حياته اليومية 
عبر اإلفراط في التنزه والرحالت والتسوق اليومي، وعدا عن قتل الزمن بدون رحمة 

 وإدمانها، وغير في األلعاب الواقعية أو اإللكترونية، أو في مالحقة النزوات الشخصية
ٍقضاء الوقت المستمر ولساعات طوال في متابعة وسائل التواصل االجتماعي، ثمة نماذج 
بشرية نواجهها في حياتنا االجتماعية أو العملية وهي مهلكة لزمن اإلنسان بال رحمة، 
ٍوذلك سواء أكانت تلك الشخصيات مقيمة في العاللي، أم قاطنة في عرزال متواضع  ً

ا، وحيث أن تلك النماذج ال تعطي زمن الغير أو ظرفه أدنى أهمية، هذا بالقرب من
ٍباإلضافة إلى أن هناك بعض من ال يفترض بالمرء الدخول معهم في أي جدال أو نقاش،  ِ ّ
ٌباعتباره هدر للجهد، وقتل للوقت، وجالب لروائح الخصام، وربما في حضور تلك  ِ ٌ ٌ

من بين كل مئة شخص يوجد : "وبنهاورالشخصيات من المستحسن تذكر جملة آرثر ش
ُبالكاد شخص واحد يستحق أن نجادله، أما بالنسبة لآلخرين، فلنتركهم يقولون ما يريدون 

  :ومن تلك النماذج على سبيل الذكر وليس الحصر" ألن من حق الناس أن يهذوا
 

)1( 
 الناطق باسم السلطة 

 وحيث أن الوقت في حضرته مهدور لألبد
 لطة سياسية أم عسكرية أم اقتصادية أم دينيةسواء أكانت الس

ٍباعتبار أن أي رجحان لكفة الحوار لصالحك ّ 
رته على استخدام صولجان السلطة ُسرعان ما سيلمح بقد

 .الممنوحة له ضدك
)2( 

 الملتحف بشماخ األيديولوجيا 
ٍوحيث أنه يظل جاهزا إلطالق صواريخه المهيأة في كل ساعة نحوك ً 

ٍتعداد ألن يتلقف أي شي مما تبوح به، مما تصرفه ألجله، مما تجلبه من وليس لديه أي اس
أقاصي العالم أو من أعماق ذاكرتك إليضاح وجهة نظرك أو بغرض تقريب الفكرة إليه، 
ٌوذلك  بما أن فضيلة اإلصغاء لم تمر بدياره، فيما اإلندالق كيفما اتفق جزء من 

 .صيرورته
)3( 

 يس لصواب موقفهالمتكبر الذي يعتصم برأيه ل
 إنما بكون اإلقرار بأنه كان على خطأ بمثابة الكارثة بالنسبة له

 ُلذا يفضل تحاشي الجدال مع هكذ نماذج بشرية
ٍإنقاذا للموقف من نشوء التوتر أو حدوث اشتباك محتمل ِ ً. 

)4( 
 الذي يكن لك الحقد والكراهية 

 ٍفأي مبادرة منك قد يجعل من مساماتها لعنة أو صاعقة
 ن الذي أمامك غير قادر على رؤية المحاسن في مرابعكأل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ًكما أن البغض الدفين يحثه الشعوريا على المعارضة مهما كانت ححجك حاسمة
 .بل قوة الحجة لديك مبرر جوهري الختالق أسافين االختالف

)5( 
 المستهزئ بالناس من باب التعالي 

ٍال ينبغي الدخول معه في أي حديث قبل صدمته ّ 
 ُدع بالرغم من أنه من أسوأ المقدمات في الجدالفالر

 ّإال أنه يعمل بقوة على تخليص األجواء من روائح السخرية
ِوبالتالي إما أن يغير المتهكم طريقته في البوح ّ 

 .أو تدفعه الفجاءة لإلنسحاب الكلي من ميدان الحوار
)6( 

ٍة، مع كل ضامن ٍفي الشرق األوسط أي حديث عن الفالح المحتمل في خاتمة الحيا
ِللخالص بناء على اعتقاد النفر بأنهُ وقومه من المنتقين والمصطفين من قبل اإلله، هو  ً
خسارة للوقت والجهد؛ بما أن ذلك الضامن مهما فعل أو ارتكب فهو في النهاية من 
الفائزين حسب تصوره، كما أن الظفر بالنسبة له خارج نطاق البحث والجدال، طالما أن 

يتكئ على قناعة راسخة قائمة على أن اإلله سيرحم المتدينين من أصحاب الرابح 
ًالديانات السماوية الثالث من بين جموع بني البشر، مهما كان تاريخهم حافال بالخراب 

 . والدماء
)7( 

 :والحال نفسه مع المتعصب لرأيه وتصوراته المتكلسة
 ظركفمن غير المجدي إقناع الملتف بأسمال التطرف بوجهة ن

 لئال يجرفك إصرارك الدائم على المحاولة 
 َمع تشبثه األبدي إلى مضمار مقته

ًلئن وقتئذ بدال من كسبه إلى جانبك عبر الحوار ٍ 
  .ًتكون قد أضفت شخصا آخر إلى قائمة أعدائك

 
ًوبما أن التفريط في الوقت هو مثل التفريط في البوح والكلمات، لذا قريبا مما نشير إليه، 

منه، ونحرص على تجنبه، نود تذكير القارئ بما جاء قبل الميالد على لسان ّونتخوف 
في عدم تعليمك لشخص ناضج تفريط فيه، وفي : "الفيلسوف الصيني كونفوشيوس

ًوحيث أن كونفوشيوس يشير صراحة إلى " تعليمك لشخص غير ناضج تفريط بالكلمات
ًن المرء يهرق وقته مجانا عندما َهدر الوقت والطاقة مع من لم يبلغ مرحلة النضوج، وكأ ُ

ٍيضع علمه وخبرته وزمنه بين أيدي أناس ال يعرفون قيمة وأهمية ما يقال ويقدم لهم من 
  .ِقبل اآلخرين

 
ًفي األخير فبما أن بعضنا خجول نوعا ما، وليس بمقدوره ردع مهدري الوقت أو التعامل 

ِيجيد استعمال آليات الصد، لذا بفجاجة مع ذلك النمط من الناس، وبما صاحب السطور ال  ّ
ًفمرارا ما خطرت على بالي الطريقة التي كان يتعامل بها الشاعر اليوناني كافافيس مع 
مهدري الوقت من الضيوف والزوار في زمنه، وحيث كان الشاعر الراحل حسب النقاد 

الضوء وكتاب سيرته يكتفي بإنارة شمعة واحدة له في حياته اليومية بما أنه كان يحب 
ُالخافت، ولكن إذا جاءه زائرما فاحتفاء بالضيف كان يشعل شمعة أخرى له، ولكنه ساعة  ً
بدء التململ من الضيف والنفور من دوام الجلوس معه، كان يطفئ الشمعة الثانية، وهي 
إشارة إلى أنه لم يعد يرحب بمكوث الضيف وبقائه في حضرته؛ على كل حال مع أنه من 

 بفلسفة تعامل الشاعر مع الالمرحب به في سورية، بسبب حرمان الممكن االستعانة
ّالكثير من مواطني البلد من نعمة التيار الكهربائي، إال أنه من شبه المحال محاكاة تجربة 

  من اإلنارة الدائمة في المغترباتالشاعر في ز
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