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ّ
متقدمة على شقيقاتها من
حضارية
 لم يكن لبنان ،ومنذ نشأته على يد قوى اﻻستعمار ،دولة
ّ
شعبا عبقريا ّ ً
ًّ
ومتفردا ً بين
متميزا
مثقفا
الدول العربية .ولم يكن الشعب
اللبناني على مدار ّ
اﻷيامً ،
ّ
ّ
سائر شعوب دول المشرق كما كان ُيشاع.
ّ
يحتل أدنى الدرجات في ّ
ّ
اﻻجتماعي
التخلف
سلم
لبنان ومنذ اﻷزل ،بلد من بلدان العالم الثالث،
ّ
واﻻقتصادي ،وعلى الرغم من ذلك ،ترى اللبناني يعيش في بذخ وبحبوحة مزيفة،
والمعرفي
ّ
ّ
حرجا في اﻻستدانة ليلتقط صور "سيلفي" في سهرة أو مطعم.
وﻻ يرى
ً
أحدا لم يمتلك الجرأة للقول ّ
والديمقراطيةّ ،
لكن ً
اللبناني
أن
الحريات
شاع عن لبنان ّأنه بلد
ّ
ّ
ّ
الديمقراطي ة إذا كانت تخدم طائفته والفصيلة الحزبية التي ينتمي إليها ،وإذا كان اﻷمر
يمارس
ّ
أهلية.
خﻼف ذلك ،ﻻ يجد
حرجا في إشعال حرب ّ
ً
اﻷرضي بهاّ ،
الحريات
فإننا تبنينا أسوأ ما أنتجته
الحرية التي خدعنا الكوكب
ّأما في مسألة
ّ
ّ
ّ
الغربية للتفاخر بها على اﻵخرين من شعوب المنطقة ،ولغباء اﻷشقاء صدقوا أننا نمارسها
ّ
ّ
اللبنانية بالنيابة عنا.
بالحرية
فتغنوا
ّ
ّ

 

السني
حكرا على فئة دون سواها ،بل يتشارك بها
اللبناني ،وهذا ليس
الحرية التي يتباهى بها
ّ
ً
ّ
ّ
واتي،
القومي
والسوري
واليساري
واليميني
واﻷرثوذكسي
والماروني
والشيعي
ّ
ّ
والكتائبي والق ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والتنمر والتخوين واﻻرتهان للخارج وتشويه اﻵخر وشيطنته.
الشتم
حرية
هي
ّ
اﻷجنبيةّ ،
لكنه يستخدم تلك اللغات في اللف والدوران والشطارة،
اللبناني بإلمامه باللغات
يتباهى
ّ
ّ
السياسية واﻻجتماعيّة
الخاصة ،بل في كافة مناحي الحياة
اليومية
ليس فقط في حياته
ّ
ّ
ّ
واﻻقتصاديةّ ،
واﻷخﻼقية.
الدينية
وحتى
ّ
ّ
ّ
يتبجح لبنان بأنه بلد اﻻنفتاح والتسامحّ ،
للعنصرية في أبشع
لكن الحقيقة ّأنه المستنقع النتن
ّ
مجانبا الحقيقة إذا قلت ّ
اللبنانيين
حتى بين
اللبنانيين ،ولن أكون
صورها في التعامل مع غير
ّ
ّ
ً
أنفسهم.
ّ
الخﻼبة ،ولتسويق تلك الكذبة غسلت الدولة أدمغتنا منذ الطفولة باﻷغاني
يتباهى لبنان بطبيع ته
فضله ﷲ على جنته  ...لنكتشف أن هذا الوطن
والقصائد
ّ
المدرسية التي تتغنى بهذا الجمال الذي ّ
ً
والكيمائية
النووية
تلوثا في المنطقة ،مياهه موبوءة ،وأرضه مدفن لبراميل النفايات
ّ
ّ
هو اﻷكثر ّ
السامة.
ّ
قياسيا في موسوعة غينيس عن أكبر صحن
رقما
يهوج
ً
اللبناني ويموج في المغتربات لتسجيله ً
ّ
فتوش ،أو أكبر "سندويشة" شاورما ،ويعتبر أطول حلقة دبكة أو أوسع "جوف" ﻻحتساء العرق
ً
إنجازا تاريخيا يستحق إدراجه في كتب التربية الوطنية  ...لكنه ،ﻻ يخجل من نفسه لتسجيل
وموسيقية إلخ ...
وأدبية
علمية
القوميات واﻻثنيات اﻷخرى إنجازات
ّ
ّ
ّ
ّ
لبنان ،الذي كانت دول المنطقة ،وحتى العام  ،1975تتباهى بالتخرج من مدارسه وجامعاته ،هو
ّ
ً
اﻷمي على الخّريج
يتفوق
واﻷمي في المعرفة،
المتعلم
نفسه لبنان اليوم الذي يتساوى فيه
وأحيانا ّ
ّ
ّ
ً
المزورة التي أوصلت حامليها إلى مناصب
للشهادات
مصدرا
الحياتية .كما أنه أصبح
بالخبرة
ّ
ّ
وسياسية.
وإدارية
حكومية
ّ
ّ
ّ
بلبنانية قدموس وهانيبعل
لبنان ،ناشر الحضارة في العالم ،والذي يتباهى في كتب التاريخ
ّ
ّ
ومصدرها.
وأدونيس وعشتروت ،هو نفسه لبنان مخترع الكبتاغون وزارع المخدرات
صفق ّ
"لبنان الكرامة والشعب العنيد" ،هو نفسه الشعب الذي ّ
العثماني،
وهلل وهتف :لﻼحتﻼل
ّ
اﻹيراني واﻷمريكي ،وﻻ يزال
ومؤخرا
واﻹسرائيلي،
والفلسطيني
فالسوري
الفرنسي،
ومن ثم
ّ ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يتغنى بالكرامة.
اللبنانيون
يقول المثل الشائع" :لو شاف الجمل حردبتو  ...كان وقع ونقصفت رقبتو" .فمتى يرى
ّ
حقيقتهم القبيحة فيبادرون إلى معالجتها قبل أن "تنقصف رقابهم"؟
 -4ال ات
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البطء ،غير أنه في اﻷزمنة الراهنة ،يشهد حالة من الفوران السياسي ،نلحظ تجلياته على
أصــعدة مخـتلفة ،في اﻻجتماع والثقافة واﻻقتصاد وغيرها الكثير ،هذه الطفرة سلكت
طريقها عبر مدارج الفقه السياسي بدءاً من الشهــيد اﻷول اﻹمام ﷴ بن مكي جمال الدين
العاملي الجزيني ،وصوﻻ الى آخر الطروحات حول وﻻية الفـقيه .واﻷهم من اﻻطار
ولي نصر ،ليست صحوة ،بمعــنى ان
العقائـدي ،ان صحوة الشيعة التي أشار إليها
ّ
الشيعة كانوا خارج التاريخ ،ودخلوا فيه ﻷسبـاب آنيـة ،بل هم راكــموا حراكهم ،عبر
حقبات تاريـخية مختلفة ،الى ان وصلوا الى »بـيغ بانغ« الحضور الوجودي الﻼفت،
والمخيف لبعض الذين يـرون فـيه خطرا ً من الناحية اﻷصولية ،خصوصا اذا ما قورن
اﻻنبعاث الشيعي المتجدد بعقائد السلفيين على الجبهة الوهابية.
إذا انتقلنا من العام الى الخاص ،واتخذنا من حزب ﷲ في لبنان أنموذجا للشيعـية
السيـاسـية ،نلحظ عددا من المؤشرات السوسيولوجية ،فالحزب الذي شكل حالة فاردة بحد
ذاته ،سـواء على جبهة مقـاومة العـدو اﻹسـرائيلي ،بعد تدشينه أولى مآثره بالمعنى
الحسيني المقاوم في تحرير جنوب لبنـان ،وانتـصار  ،2006دخــل في أوج الشيعــية
السـياسية ،وهــو يمثل ذروتها ،عبر امتــﻼكه فــائضا ً من القوة ،يرى فيها الكـثيرون
خطرا ً على التعدد في لبنان ،بمدلوله الســياسي والديــني ،إﻻ أن حزب ﷲ ،الذي حـمل
لــواء »إنـما حزب الــله هم الغالبــون« بالمعنى القرآني ،أي غلــبة الحـق علــى الظلم،
أجرى مراجعات ذاتيـة ،وان بدت غير علنية ،فهو بعـد ان كان ينادي ببناء الدولة
اﻹســﻼمية ،كما ورد في وثيقته اﻻولى الصادرة عام  ،1985وجد أن تركيبة التعدد في
لبنان ،تمنع عنه تحقيق الغاية المنشودة ،مع العلم بأن غالبية الحركات اﻷصولية،
وبصــرف النظر عن راديكاليتها ،تضع بنـاء الدولة على سلـم أولوياتهــا ،وحــزب ﷲ
في وثيقته التأسيسـية الثانية الصادرة عام  ،2009وازن بين النظام اﻹسﻼمي ،والدولة
العادلة ،ولكنه بالمقابل أدرج اﻻنتظار السياسي في قاعدته الشعبية ،وفعاليته داخل
السلطة ،وقدرته على استـنهاض شيعة لبنان ،عبر مؤسسات تربوية واجتماعية
واقتصادية وجهادية ،ﻻ نجدها عند بقــية الطــوائف في الوقت الراهن ،مع اﻻشارة الى
ان الموارنة ،كان لهم حصتهم في احتكار القرار ،أقله منذ التأســيس لدولة لبنان الكبير
ّ
والسنة شركاء الشيعة في اﻹسﻼم التوحيدي ،كان لهم وجودهم السياسي
عام ،1920
والمؤسساتي المؤثر ،فــهل يشي ذلك بأن الشيعة في لبنان ،خــصوصا أولئك الموالين
لحزب ﷲ ،يمتلكون فائضا من القوة يقلق الطـوائف اﻻخرى؟ وما معنى أن يتصدى
هؤﻻء للمشروع اﻷميركي في الشــرق اﻷوسط؟
فائض القـوة الذي أشرنا إليه ،ﻻ يعني بالضرورة أن حزب ﷲ لديه النية المبطنة
لﻼنقـضاض على الدولة ،وقراءتنا لخطاب السـيد حسن نصر ﷲ اﻷخـير على خلفــيات
القرار الظني المتوقع صـدوره في اﻷشهر المقبلة ،ينم عن مدلوﻻت سياسية كثيفة
اﻷهمية.
ً
 لم يتخذ مـسار الشــيعية السياسية اتجاها ً انقــﻼبيا ً
مبـاغتا ،بل إنه مر بحقـبات
تاريخــية متراكمة ،أضفت عليه هذا الحيز من الوجود الفاعل ،أقـله منذ اتخاذ التشيع دينا ً
رسميا ً ﻹيران ،والذي استكمل حركيته بعــد تأسيس آية ﷲ الخميني لجمهــوريته
اﻹسﻼمية ،ما أعطـى دفــعا ً إضــافيا ً للشـيعة في العالم العربي واﻹسﻼمي ،بعد ان كانوا
طوال عهود الخﻼفات التي تعاقبت على ديار اﻹسﻼم المترامية ،خارج السلــطة.
غير ان ذلك لم يمنعهم من إعداد عدة عقائدية أو نظرية لتدشين عـودة اﻹمـام المهدي
وفقا للـرؤية اﻻثني عشـرية والتي بدأت أول إرهاصاتها من أئمة جبل عامل ،الى أن
وصلت الى ذروتها مع الخميني الذي رفض عقيدة اﻻنتظار بمعناها السيــاسي ،مـحيﻼ
النيابة عن اﻹمام المعصوم الى حركة ثورية ،قوامها إقامة الدولـة اﻹسﻼمية ،العادلة،
عبر ثــورة المستــضعفين ضد الطاغوت.
وﻻ ريب أن البانوراما التي رافقت دخول إيــران في عهد جديد عام  ،1979تحــمل
دﻻﻻت شديدة اﻷهمية ،من الناحية السوسيولوجية والدينية والسياسية ،فاﻹمام المنتظر
وما بنــي مــن خﻼله من إرث فقـهي سياسي ،تحول من اﻹطار العقائدي الى الســياق
الـفعلي .وإذا كان اﻹ مام عـند الشيعة اﻻثني عشرية ،يشــكل الجواب عن السلطة المفقـودة
طوال عقود من الزمن ،فهو مع الــوقت اكتسب زخما ً شعبيا ً عند الذين يسميهم هــشام
جعــيط في أطروحته التأسيسية »الفتنة« ،بـ»مجال علي« .هذا التــراكم أنتج عقﻼً سياسيا ً
ً
ً
عقﻼ مســتقيﻼً من التاريــخ ،كما يرى العﻼمــة
مستقﻼ ،معارضــا للقمع .والقهر ،وليس
الراحل ﷴ عابد الجابري ،ولعل كتاب الدكـتور خليل أحمد خليل الموسوم تحت عنوان
»العقل في اﻹسﻼم« يطرح العــديد من اﻹشـكالـيات حول تمــظهرات »العـقل الشيعي
المستقل« إذا جاز التعبير.
بعيداً عن العدة العقائدية لتمثﻼت الشيعية السياسـية ،اﻵخـذة في التمدد من المحيط الى
الخليج ،والتي اكتسبت قوتها عبر التداعي التاريخي اﻻيجابي ،وان بدا أحــيانا شديد

فصحيح أن الحزب رفض النتائج المرتـقبة لتــقرير المدعي العام دانييل بلمار ،بعد أن
تداولت بعض اﻷوساط الغربية والعربية إمكانية اتهــام »عـناصر غير منضبطة« في
الحزب باغتيال الرئيس رفيق الحــريري ،لكن رد السيد نصر ﷲ تعدى مـسألة اﻻتهام أو
عدمه ،ورسم في خطابه ،مﻼمح جديدة ،بدت لفريق من القوى السياسية ،بمثابة اﻻنقﻼب
على الصيغة اللبنانية .وهو حين يقول ما حرفيته »نحن نعرف النفق الذي يريدون أن
يأخذونا إليه ،ونعتبر أن هناك مشروعا كبيرا يســتهدف المقاومة ولبنان والمنــطقة بعد
فشل كل المشاريع السابقــة« ،أراد أن يوضح للرأي العام العربي عموما واللبناني
خصوصا ،بأننا أصحاب مشروع ،يهدف الى الوقوف بوجه السياسات اﻷميـركية في
المنطقة ،والتي ﻻ تعمل إﻻ على إثارة الفتن والحروب ،ولعل ما أكد عليه الرئيس
السوري بشار اﻷسد حين قال:
»إن توجيه اﻻتهام الى حزب ﷲ بالمعنى اﻻستراتيجي هو
اتهام موجه الى سوريا« يحمل في طيــاته مضامين مهمة.
فالشراكة اﻻستراتيجية بين الحزب وسوريا وإيران ،عميقة
الجذور بمعانيها المخــتلفة ،مما يؤشـر الى أن كل طرف من
أطراف المعادلة السياسية ،يمد اﻵخر بمــحفزات القوة،
فدمشق غير قادرة ،وﻻ تنوي حتى اللحظة فك ارتباطـها
التاريخي مع طهران ،رغم تعدد السيناريوهــات التـي ترجح
هذه الفرضـية ،وحزب ﷲ المرتبط عـقائديا ووظيــفيا بالثورة
اﻹسﻼمية الباحثة عن دور إقليمي ،يدرك جيدا أهمية شراكته
اﻻستراتيجية مـع كل من إيران وسوريا.
إن الشيعية السياسية المتمثلة بأطراف إقليمـية متـعددة ،تشهد اليوم قمة حراكها على كل
المستويات ،وحزب ﷲ الذي يعتبر أحد أهم نماذجها داخل مجاله الجغرافي وخارجه،
يمثل الصورة اﻷشد حضوراً في مسارات المعاقلة الشيعية السياسـية ،واﻷهم من كل هذا
أن شيعة لبنان بــعد أن كــانوا طائفة من تاريـخ يغزوهــا التهميش ،أصبحوا اليوم من
ّ
صناع التاريخ 
اليساري
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 هنيئا ً لنا ،يا أمة العرب ،بالبشرى العظيمة اﻵتية من حلب والتي رواها تقرير صدر في
»القدس العربي« يوم أمس ،بشرى تأسيس »وحدات المقاومة العشائرية« التي أخذت على
ّ
المحتلين من أمريكيين وأتراك« .ومن نافل القول إن
عاتقها تحرير سوريا من خﻼل »طرد
»المقاومة العشائرية« تنوي بذلك الطرد إنجاز محطة ضرورية على طريق تحرير فلسطين،
كبرى البشريات التي جاءتنا من طهران في نهاية العام الماضي.
ولو فاتكم هذا الخبر اﻷخير اﻷعظم على اﻹطﻼق ،فقد بلغنا عن طريق مشروع القرار الذي
ّ
تقدم به أعضاء في مجلس النواب اﻹيراني حول »شروط التفاوض مع واشنطن ،ودعم حلفاء
طهران« والذي ّ
حدد شهر آذار /مارس  2041مهلة قصوى لتحقيق »القضاء على إسرائيل«
) كافة اﻻقتباسات المتعلقة بمشروع القرار اﻹيراني في هذا المقال منقولة عن النبأ كما أورده
ّ
المحتلين
الموقع الروسي  RTبتاريخ  .(2021/1/4فإن عدم ذكر اﻻحتﻼل الصهيوني بين
الذين تنوي »المقاومة العشائرية« طردهم من اﻷراضي السورية ،لم يكن إغفاﻻً وﻻ تغافﻼً
بالتأكيد ،بل إدراكاً ُمحكما ً بتسلسل المحطات اﻻستراتيجية التي ستصل بنا تدريجيا ً وبعد
عشرين سنة بالتحديد ،إلى تحرير فلسطين.
ّ
لكن لنتوقف أوﻻً أمام »المقاومة العشائرية« التي سوف ّ
المحتلين من أمريكيين
تتولى »طرد
وأتراك« .فقد انعقد اﻻجتماع الذي أعلن عن تشكيلها في مضافة قبيلة البكارة في مقر »لواء
الباقر« في مدينة حلب ،وتحت صور لقاسم سليماني كما روى تقرير »القدس العربي«
وبينت الصورة التي رافقته .أما »لواء الباقر« فإن تسميته هي نسبة إلى اﻹمام ﷴ الباقر،
ّ
وهو اﻹمام الخامس عند الشيعة ،بما يعني أن تسمية اللواء في بلد كسوريا جامعة بقدر ما
أطلق على لواء في إيران ،حيث نسبة أهل ّ
السنة
يكون جامعا ً اسم معاوية بن ابي سفيان لو ِ
قريبة من نسبة مجمل الطوائف الشيعية في سوريا ،بما فيها الطائفة العلوية.
أما سبب اختيار هذه التسمية فيعود إلى أن قبيلة البكارة المنتشرة في العراق وسوريا ،إنما
يعود اسمها ،وهو البقارة في اﻷصل ،إلى انحدارها من اﻹمام ﷴ الباقر ،وذلك بالرغم من
ّ
محط مجهود طائفي خاص لجعل أفرادها
أنها انتمت إلى أهل السنة .وكانت القبيلة بالتالي
يعتنقون المذهب الشيعي ،وقد أفلح بنسبة غير معلومة من أبناء القبيلة السوريين .والجدير
بالذكر أن ّنواف البشير ،شيخ القبيلة في سوريا ،كان من أبرز المعارضين لنظام آل اﻷسد
رحب باﻻنتفاضة
ومن أركان »إعﻼن دمشق« المعارض الصادر في عام  ،2005وقد ّ
وانضم إلى قوى المعارضة وبقي في صفوفها حتى
السورية عند بدايتها قبل عشر سنوات
ّ
تصرف
عودته إلى دمشق قبل أربع سنوات ،في مطلع عام  ،2017معلنا ً »وضع نفسه تحت
ّ
القيادة السورية ورئيسها« ومشيداً بقوات النظام السوري وإيران وروسيا.
وﻻ ُيخفى على أحد أن »لواء الباقر« جزء من المنظومة العسكرية التي يديرها »فيلق
حراس الثورة اﻹسﻼمية« اﻹيراني .والحال أن
القدس« جناح العمليات الخارجية في جيش » ّ
اللواء يعتبر نفسه جزءا ً من »المقاومة اﻹسﻼمية« الموالية لطهران )أو باﻷحرى للزعيم
اﻹيراني علي خامنئي وفق مبدأ »وﻻية الفقيه« الذي يقوم على أساسه النظام اﻹيراني( والتي
تضم »حزب ﷲ« اللبناني و»أنصار ﷲ« )أي »الحوثيين«( اليمنيين وطيف من الروادف
ّ
للمنظمتين المذكورتين.
العراقية
ينص عليه مشروع القرار
فﻼ صدفة في أن يندرج اﻹعﻼن عن »المقاومة العشائرية« في ما
ّ
البرلماني اﻹيراني سابق الذكر ،الذي دعا ،تحت مادة »طرد أمريكا من المنطقة« إلى أن
ّ
المسلحة اﻹيرانية الترتيبات الﻼزمة ﻹخراج القوات العسكرية
»تتخذ الحكومة والقوات
التابعة للقيادة المركزية في الجيش اﻷمريكي من المنطقة« .وليست الغاية الحقيقية من كل هذا
طرد القوات اﻷمريكية من أي من العراق أو سوريا ،ناهيكم بالطبع من تحرير فلسطين )!(
بل هي رفع سقف الموقف التفاوضي اﻹيراني إزاء اﻹدارة اﻷمريكية الجديدة التي سبق
مشروع القرار استﻼمها لزمام اﻷمور بأقل من ثﻼثة أسابيع ،وﻻ لبس في أن غايته اﻷساسية
هي تحديد »شروط التفاوض مع واشنطن«.
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ولتعزيز التمويه ،أضاف المشروع إلى وجوب »اتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة التي تؤدي إلى
القضاء على إسرائيل بحلول مارس عام ) «2041كذا( دعوة إلى »العمل على كسر الحصار
اﻹسرائيلي على قطاع ّ
غزة ،عبر إرسال السلع اﻷساسية بالمجان ،أو مدفوعة الثمن ،بحيث
يتم إرسال أول شحنة بعد ستة أشهر من التصويت على القرار«) .لم يخطر ببال أصحاب
غزة المنكوب وقعا ً
المشروع أن لعبارة »أو مدفوعة الثمن« في صدد التضامن مع شعب ّ
سيئا ً في اﻵذان العربية(.
غطاء أيديولوجيا ً لسياسة النظام اﻹيراني ليس
والحقيقة أن استخدام المواجهة مع إسرائيل
ً
سوى المثال اﻷحدث في تقليد طويل من اﻻستغﻼل السياسي لقضية فلسطين ،طالما مارسته
شتى اﻷنظمة العربية لتبرير سياساتها ،سواء ّ
ادعت النطق باسم اﻷمة العربية أم باسم
اﻹسﻼم
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وفي قطاع غزة ،دعا الشيوعيون إلى النضال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،
وفقا ً لقرار التقسيم الدولي رقم  ،181وضمان حق الﻼجئين الفلسطينيين في العودة إلى
ديارهم وتعويضهم وفقا ً للقرار الدولي رقم  ،194كما دعوا إلى مقاومة مشاريع توطين
هبة
الﻼجئين وإسقاطها ،وخصوصا ً مشروع التوطين في سيناء ،وشاركوا بنشاط في ّ
آذار /مارس  1955في تنظيم تظاهرات حاشدة نجم عنها استشهاد عدد من المتظاهرين،
وكان من نتائجها سقوط مشروع سيناء ،وقيام القوات المصرية باعتقال عدد من
الشيوعيين الذين بقوا معتقلين حتى مطلع تموز /يوليو  .1957وكان الشيوعيون قد
شاركوا في مقاومة اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي لقطاع غزة في خريف سنة  ،1956وفي تشكيل
الجب هة الوطنية ،وفي إفشال مشروع تدويل القطاع في إثر جﻼء القوات اﻹسرائيلية في 7
آذار /مارس  .1957لكنهم عادوا وتعرضوا لحملة اعتقاﻻت واسعة في سنة  1959ولم
ُيفرج عن آخر دفعة منهم سوى في ربيع سنة .1963

ّأيدت قيادتا الحزب الشيوعي اﻷردني والحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة إحياء
الكيان الفلسطيني وتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية في أواخر أيار /مايو ،1964
لكنهما انتقدتا بعض تصريحات رئيسها أحمد الشقيري و"أساليب عمله الفردية".
بعد مرور شهرين على اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي في حزيران /يونيو  ،1967أصدر الحزب
ً
الشيوعي اﻷردني برنامجا ً
ّ
مرحلياّ ،
سيشكل
قدر فيه أن صمود جماهير اﻷرض المحتلة
المرتكز للنضال من أجل إرغام المحتلين اﻹسرائيليين على الجﻼء ،وتبنى شعار
"الصمود في أرض الوطن ،الموت وﻻ النزوح" ،معتبراً أن المهمة الرئيسية هي النضال
من أجل "تصفية آثار العدوان" ،بحيث يفرض على إسرائيل اﻻنسحاب من اﻷراضي
التي احتلتها "بما يضمن الحفاظ على الكيان اﻷردني ووحدة الضفتين ،وبما يحفظ للعرب
حقوقهم المشروعة في فلسطين وحق الﻼجئين في العودة إلى ديارهم على أساس
مقررات اﻷمم المتحدة".
ومنذ سنة ّ ،1968
عرفت باسم "لجان
تشكلت في الضفة الغربية المحتلة لجان شبه علنية ُ
التوجيه الوطني" ،ضمت ممثلين عن الشيوعيين والقوميين العرب والبعثيين ،ثم اتسعت
قاعدتها لتضم ممثلين عن النقابات والهيئات النسائية والمجالس البلدية وبعض الوجهاء.
ثم أسس الشيوعيون مع قوى وشخصيات وطنية ُأخرى ،في سنة " ،1969جبهة المقاومة
الشعبية في الضفة الغربية".

تميز كل منها
 أسفرت النكبة عن توزع الشعب الفلسطيني على مواقع متعددةّ ،
بظروفه الخاصة ،اﻷمر الذي فرض على الشيوعيين الفلسطينيين ،أعضاء عصبة
التحرر الوطني في فلسطين منذ سنة  ،1944اﻻنضواء في أطر تنظيمية متعددة.
توحد أعضاء العصبة الذين بقوا فوق اﻷراضي التي
ففي تشرين اﻷول /أكتوبر ّ ،1948
قامت عليها دولة إسرائيل ،مع الشيوعيين اليهود في إطار الحزب الشيوعي اﻹسرائيلي.
وفي أيار /مايو ُ ،1951أعلن تأسيس الحزب الشيوعي اﻷردني ،الذي جمع أعضاء
العصبة الذين بقوا في الضفة الغربية مع عدد من الماركسيين الشرق أردنيين؛ بينما ّ
شكل
أعضاء العصبة الذي بقوا في قطاع غزة ،في آب /أغسطس  ،1953الحزب الشيوعي
الفلسطيني في قطاع غزة.

رفض الشيوعيون إلحاق الضفة الغربية بشرقي اﻷردن وقاطعوا اﻻنتخابات النيابية في
نيسان/أبريل  ،1950وناضلوا ضد مشاريع اﻷحﻼف اﻻستعمارية التي هدفت إلى ربط
اﻷردن بها ،ونجحوا ،مع القوى الوطنية ُ
اﻷخرى ،في إفشال مشروع ضم اﻷردن إلى
حلف بغداد ،ثم في تعريب الجيش اﻷردني وإبعاد الجنرال البريطاني "غلوب باشا" عن
قيادته .كما نجحوا ،خﻼل اﻻنتخابات النيابية التي جرت في تشرين اﻷول /أكتوبر
 ،1956في إيصال نائبين إلى البرلمان ،هما فائق وراد عن رام ﷲ والدكتور يعقوب
زيادين عن القدس ،ودعموا حكومة سليمان النابلسي الوطنية التي ّ
تشكلت في أعقاب تلك
اﻻنتخابات .وبعد انقﻼب نيسان /أبريل  ،1957تعرض الشيوعيون في اﻷردن لحملة
قمعية واسعة ،وكانت سنوات  1965-1957فترة عصيبة عليهم ،إذ أمضى القسم اﻷكبر
من قادة الحزب الشيوعي اﻷردني وكوادره تلك الفترة في السجون ،وخصوصا ً في
معتقل صحراء الجفر.

وفي قطاع غزةّ ،
شكل الشيوعيون ،مع البعثيين وفرع جبهة تحرير فلسطين ،فضﻼً عن
بعض الشخصيات الوطنية" ،الجبهة الوطنية المتحدة" التي ُأعلنت في مطلع آب/
أغسطس  ،1967ودعوا سكان القطاع إلى التقشف وتحقيق الصمود اﻻقتصادي
والسياسي من خﻼل شعارات" :البقاء على أرض الوطن تحت كل الظروف"" ،الهجرة
خيانة وطنية"" ،لن نتحول إلى ﻻجئين من جديد" .وفي أواخر سنة  ،1967أقروا
التحضير لممارسة الكفاح المسلح ،خﻼفا ً لرفاقهم في اﻷردن الذين لم يحسموا أمرهم
ويتخذوا قراراً بممارسته سوى في مطلع سنة  1970عندما أصدروا ،في  3آذار /مارس
ّ
تشكل "رافداً من روافد
من تلك السنة ،البيان التأسيسي لـ "قوات اﻷنصار" كي
المقاومة" ،وذلك بالتعاون مع اﻷحزاب الشيوعية في لبنان وسورية والعراق.
وعقب صدامات أيلول /سبتمبر  1970في اﻷردن ،ثم
خروج قوات المقاومة الفلسطينية المسلحة منها في صيف
سنة  ،1971أدرك الشيوعيون أن صعوبات كبيرة باتت
تعترض استعادة وحدة الضفتين وعودة اﻷوضاع في
المناطق الفلسطينية المحتلة إلى ما كانت عليه قبل الرابع من
حزيران/يونيو  ،1967ورفضوا ،من هذا المنطلق ،مشروع
"المملكة العربية المتحدة" الذي طرحته الحكومة اﻷردنية
في آذار /مارس  .1972وكانوا قد أشاروا ،منذ آذار ،1971
إلى حق الشعب في تقرير مصيره على أراضيه التي احتلت سنة  ،1967ثم تبنوا ،بعد
حرب تشرين اﻷول/أكتوبر  1973وتداعياتها ،هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة في
الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان عودة الﻼجئين إلى وطنهم على أساس القرار الدولي
رقم  ،194وصاروا يعتبرون ،بعد طرح فكرة المؤتمر الدولي للسﻼم ،أن هذا اﻹطار هو
اﻹطار اﻷمثل للتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع العربي-اﻹسرائيلي.
وفي أواسط آب /أغسطس  ،1973وبعد أن ّ
شكلت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
الرئيسية فروعا ً لها في المناطق الفلسطينية المحتلة ،ساهم الشيوعيون في توحيد القوى
الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار "الجبهة الوطنية الفلسطينية في اﻷرض
المحتلة" التي دعت في برنامجها إلى تأمين الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني
وفي مقدمها "حقه في تقرير مصيره على أرضه والعودة إلى دياره" ،وأكدت شرعية
اليساري
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منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني .كما شارك
الشيوعيون بفاعلية في التحضير لﻼنتخابات البلدية في الضفة الغربية ،التي جرت في
نيسان /أبريل  1976وحققت فيها القوائم الوطنية المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وفي عدادها عدد من الشيوعيين ،فوزا ً كبيرا ً.

في سنة  ،1973قررت اللجنة القيادية لفرع الحزب الشيوعي اﻷردني في الضفة الغربية
تغيير تسميات منظماتها الجماهيرية ،فتم ،على سبيل المثال ،تغيير اسم "اتحاد الطلبة
اﻷردني في الضفة الغربية" إلى "اتحاد الطلبة الفلسطينيين" .وفي مطلع كانون الثاني/
يناير  ،1974تشكلت "منظمة الشيوعيين الفلسطينيين في لبنان" من شيوعيين كانوا على
ّ
تشكل ،في سنة ،1972
عﻼقة بالحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة .وكان قد
"التنظيم الفلسطيني في الحزب الشيوعي السوري".
وجرى اﻻتفاق ،في سنة  ،1974على تشكيل لجنة تنسيق بين الحزب الشيوعي اﻷردني
والحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة .وفي أواخر تموز /يوليو ّ ،1975
تبنى فرع
الحزب الشيوعي اﻷردني في الضفة الغربية ،اسم "التنظيم الشيوعي الفلسطيني في
الضفة الغربية" ،كما ّ
تشكل من فرع الحزب نفسه في لبنان ،في أواخر شباط /فبراير
" ،1980التنظيم الشيوعي الفلسطيني في لبنان" .وفي  10شباط ُ ،1982أعلنت إعادة
تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني المستقل ،الذي اعتبر مؤتمره اﻷول ،الذي انعقد في
سنة  1983بمثابة مؤتمر تأسيسي.
وكان الشيوعيون قد دعوا إلى تمثيلهم في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية بعد قيامهم
بتشكيل "قوات اﻷنصار" في سنة  ،1970بيد أن قيادة منظمة التحرير ظلت ترفض
تمثيلهم ﻻعتبارات متعددة ،علما ً بأن عدداً منهم ،وخصوصا ً من بين المبعدين من
اﻷرض المحتلة ،انضم في النصف اﻷول من السبعينيات إلى عضوية المجلس الوطني
الفلسطيني .ولم يتم اﻻعتراف بالحزب الشيوعي الفلسطيني كفصيل من فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية ،وتمثيله في اللجنة التنفيذية للمنظمة من خﻼل عضو مكتبه السياسي
سليمان النجابّ ،
إﻻ في الدورة التوحيدية الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي
انعقدت في الجزائر في نيسان /أبريل .1987

عندما اندلعت اﻻنتفاضة الشعبية في المناطق الفلسطينية المحتلة في كانون اﻷول/
ديسمبر  ،1987انخرط الحزب الشيوعي الفلسطيني بنشاط فيها ،وخصوصا ً أنها كانت
منسجمة مع سياسته التي تنظر إلى المقاومة الشعبية باعتبارها الشكل اﻷنجع لمقاومة
اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي ،وشارك ممثلوه في قيادتها الموحدة .وخﻼل أحداث تلك اﻻنتفاضة،
وتطبعت بطابع
تحولت سريعا ً إلى معركة لجميع طبقات الشعب الفلسطيني،
التي
ّ
ّ
عقدت آنذاك على "البيروسترويكا" السوفياتية،
ديمقراطي عميق ،وفي ضوء اﻵمال التي ُ
شرعت قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني في عملية مراجعة نقدية ،تمخضت ،في كانون
مشروعي برنامج سياسي ونظام داخلي
الثاني /يناير  ،1990عن مبادرتها إلى طرح
َ
جديدينُ ،أقرا ،في أواخر تشرين اﻷول /أكتوبر  ،1991في المؤتمر الثاني للحزب
الشيوعي الفلسطيني ،الذي قرر تغيير اسم الحزب ليصبح "حزب الشعب الفلسطيني".
وقد رفض عدد من أعضاء الحزب في الضفة الغربية هذا التغيير وحافظوا على اسم
الحزب الشيوعي الفلسطيني.

اﻷمم المتحدة ومجلس اﻷمن ،بمشاركة روسيا والصين واﻻتحاد اﻷوروبي ،ﻷي
مفاوضات أو عملية سياسية جادة.
وفي تشرين اﻷول /أكتوبر من ذلك العام ،طرح الحزب مبادرة سياسية تقوم على تشكيل
يتكون من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين ومن
"مجلس تأسيسي" لدولة فلسطينّ ،
أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،ويتولى مهام المجلس التشريعي،
وذلك إلى حين إجراء انتخابات شعبية ،مؤكداً ضرورة إعادة النظر في مكانة السلطة
الوطنية الفلسطينية ودورها ،ووقف التزاماتها تجاه إسرائيل ،في المجالين اﻷمني
واﻻقتصادي والخدمات.
وفي السنوات اﻷخيرة ،مع استمرار اﻻنقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" وتفاقم
اﻷزمات اﻻقتصادية واﻻجتماعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،صار الحزب
يرى أن هناك "عﻼقة جدلية" بين المهمات الوطنية ،من جهة ،والمهمات اﻻجتماعية
ّ
يركز ،أكثر من السابق ،على النضال من أجل
والديمقراطية ،من جهة ثانية ،وراح
ضمان حقوق الفئات الشعبية التي كانت ضحية هذه اﻷزمات ،ومن أجل حماية الحريات
الديمقراطية ،وإلغاء القوانين والمراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية التي تحد من حرية
المواطنين والمؤسسات اﻷهلية ،والوقوف ضد استمرار التعديات واﻻنتهاكات المتعددة
لحقوق المرأة.
وواصل الحزب مساعيه من أجل توحيد القوى اليسارية والديمقراطية الفلسطينية في
إطار ائتﻼف جبهوي ،ونجح ،مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،والجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين ،واﻻتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا( ،والمبادرة الوطنية الفلسطينية،
وعدد من الشخصيات اليسارية والديمقراطية ،في أواخر سنة  ،2018في تشكيل "التجمع
الديمقراطي الفلسطيني" ،ليمثل تياراً ثالثا ً في الساحة الفلسطينية يضع حدا ً لحالة
اﻻستقطاب الثنائي السائدةّ .
إﻻ إن هذا التجمع لم يكن مصيره أفضل من مصير التجارب
تمض سوى
الوحدوية السابقة ،التي خاضها الحزب ،وقوى اليسار الفلسطيني ،إذ لم
ِ
أشهر قليلة على قيامه حتى تجمد نشاطه.
خاتمة
بيد أن نشاط حزب الشعب الفلسطيني المتعدد اﻷوجه ،ومبادراته السياسية المتعددة،
وحتى مشاركته في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية وفي معظم حكومات السلطة
الفلسطينية ،لم تنعكس على صعيد حضوره الشعبي ،ولم ّ
تمكنه من استعادة النفوذ الكبير
الذي كان يتمتع به الشيوعيون الفلسطينيون في المناطق الفلسطينية المحتلة في سبعينيات
القرن العشرين وثمانينياته.
فنفوذ الحزب وقوى اليسار الفلسطيني ُ
اﻷخرى راح يضعف منذ تسعينيات القرن
والتغيرات التي طرأت على بنية المجتمع
العشرين نتيجة انهيار اﻻتحاد السوفياتي،
ّ
الفلسطيني بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية ،والتي ّ
تمثلت في تطبع اﻻقتصاد الفلسطيني
بطابع ريعي.
باﻹضافة إلى ذلك ،أدى تعاظم حجم العاملين والمستخدمين في أجهزة السلطة اﻷمنية
واﻹدارية ،وتراجع أطر العمل الجماهيري التقليدية ،مثل نقابات العمال واتحادات الطلبة
ومنظمات المرأة ،في مقابل تنامي دور منظمات العمل اﻷهلي والمنظمات غير
الحكومية ،التي حظيت بدعم مادي أجنبي كبير ،إلى استقطاب عدد كبير من كوادر القوى
اليسارية.

وفي اﻷسبوع اﻷول من آذار /مارس  ،2008عقد حزب الشعب الفلسطيني مؤتمره
الرابع ،في رام ﷲ وغزة وسورية ولبنان ،تحت شعار "اليسار طريقنا نحو التحرر
والديمقراطية والعدالة اﻻجتماعية" .وأشار ،في وثائقه الختامية ،إلى أن حزب الشعب
الفلسطيني "باعتباره ،في هذه المرحلة ،حزب التحرر واﻻستقﻼل الوطنيّ ،
يمثل امتدادا ً
لتاريخ الحركة الشيوعية الطويل في فلسطين" ،و"يناضل ،على المدى البعيد ،من أجل
دولة اشتراكية التوجه ،بالوسائل السلمية والديمقراطية وعلى قاعدة احترام اﻹرادة
الشعبية".

وبينما كان التيار اﻹسﻼمي يشهد تصاعداً ﻻ سابق له لنشاطه ،في إطار "الصحوة
اﻹسﻼمية" العامة التي شملت المنطقة ،عجزت القوى اليسارية الفلسطينية عن مواجهة
تحدي التجديد على جميع اﻷصعدة ،وعن تجسيد شعار الترابط بين مهمات النضال
الوطني ومهمات النضال اﻻجتماعي في برامج ومهمات ملموسة 
--قراءات مختارة:

منذ سنة  ،2009صار حزب الشعب الفلسطيني يدعو إلى تغيير "منهجية العملية
السياسية والتفاوضية" ،التي أدارتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عبر السنوات
السابقة ،وذلك من خﻼل إعطاء أولوية ﻹعﻼن الدولة الفلسطينية والسعي لضمان
اﻻعتراف بها من جانب اﻷمم المتحدة والمجتمع الدولي ،وعدم تركها رهينة في يد
إسرائيل ،معتبراً أن الفشل المتكرر للمفاوضات الثنائية برعاية الوﻻيات المتحدة
اﻷميركية بات يفرض ّ
تبني مقاربة جديدة لقضية المفاوضات ،تقوم على ضمان رعاية

اﻷشهب ،نعيم" .دروب اﻷلم ،دروب اﻷمل" .رام ﷲ :دار التنوير للنشر والترجمة
والتوزيع.2009 ،
زيادين ،يعقوب" .ليست النهايات :الشيوعيون في اﻷردن بين الطموحات والواقع".
عمان :دار الكرمل للنشر والتوزيع.2006 ،
ّ
الشريف ،ماهر" .في الفكر الشيوعي الفلسطيني :الشيوعيون وقضايا النضال الوطني
الراهن" .دمشق :مركز اﻷبحاث والدراسات اﻻشتراكية في العالم العربي.1988 ،
عوض ﷲ ،عبد الرحمن" .تاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين" .رام ﷲ :منشورات
المركز الفلسطيني لقضايا السﻼم والديمقراطية.2016 ،
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من المثير لﻼهتمام مﻼحظة أنه ﻻ وجود لمفهوم "الكتلة التاريخية" في عمل سوريل.
اقترح فالنتينو جيراتانا أن غرامشي ،الذي لم تتح له الفرصة ﻹعادة قراءة تأمﻼت حول
العنف أثناء وجوده في السجن ،كان يضع في اعتباره تحليﻼت سوريل الشهيرة
أخيرا حقيقة أن هذه الصور يجب أن تؤخذ
لﻸساطير ،وﻻ سيما إصرارها على ذلك.
ً
ككل )"الحصول عليها بكميات كبيرة "( ،كقوى تاريخية .كروس .بالنسبة لغرامشي ،فإن
مفهوم الكتلة التاريخية هو ما يعادل "الروح" في تصور كروس المثالي ،كما أنه يحدد
ً
ديالكتيكيا وعملية تمايز )"المتميزين"( دون التشكيك في وحدة حقيقي.
نشاطا
ً
في اﻹصدار الثاني من هذا المقطع الموجود في الكراس العاشر ،يرتبط مفهوم الكتلة
التاريخية )المنسوب مرة أخرى إلى سوريل( بوحدة عملية الواقع ،والتي تم تصورها
على أنها "رد فعل نشط ﻷنسان على الهيكل" .في فقرة أخرى من الكراس السابع ،يربط
غرامشي الكتلة التاريخية بقوة اﻷيديولوجيا ،والعﻼقات بين اﻷيديولوجيات والقوى
المادية ،ويصر على أنها في الواقع عﻼقة وحدة جدلية عضوية ،يجري تحديد الفروق
غالبا ما تتمتع
ﻷسباب "تعليمية" فقط .هناك ادعاء آخر لماركس هو أن القناعة الشعبية
ً
بنفس الطاقة التي تتمتع بها القوة المادية ،أو شيء مشابه لها ،وهي مهمة جدًا.
أعتقد أن تحليل هذه التأكيدات يؤدي إلى تعزيز مفهوم "الكتلة التاريخية" ،حيث تكون
القوى المادية على وجه التحديد هي المحتوى ،واﻷيديولوجيات هي الشكل والتمييز في
الشكل والمحتوى التعليمي البحت ،حيث إن القوى المادية بدون شكل لن يكون من
تاريخيا وأن اﻷيديولوجيات بدون قوى مادية ستكون تخيﻼت فردية.
الممكن تصورها
ً
نجد مفهوم الكتلة التاريخية في كاهير ،حيث يصر غرامشي على الهوية بين التاريخ
والسياسة؛ الهوية بين "الطبيعة والروح" ،في محاولة لتطوير ديالكتيك من لحظات
متميزة )وحدة متناقضة ومتميزة( .في النسخة الثانية من هذا المقطع ،في الكراس،13
يتحدث غرامشي عن التطابق بين "الهياكل والبنى الفوقية" .هذا المفهوم للكتلة التاريخية
على أنها تشير إلى الوحدة )الديالكتيكية( للكل اﻻجتماعي وعلى وجه الخصوص العﻼقة
بين الميول المادية والتصورات اﻷيديولوجية ،ووزن هذه العﻼقة بين الظروف المادية
أيضا في المقتطف التالي
واﻷيديولوجيات كشرط من شروط الممارسة الثورية ،يظهر
ً
من الكراس الثامن .في هذا المقطع ،هناك شيء واحد رائع بشكل خاص :إنه الطريقة
التي يجب أن تعمل بها الديالكتيك الوثيق بين العﻼقات اﻻجتماعية لﻺنتاج و"المجموعة
المعقدة والمتناقضة من البنى الفوقية" أساس لتوجه ثوري سياسي واستراتيجي -
استراتيجية تم تصورها من منظور أيديولوجي لكنها تحافظ على عﻼقة جدلية مع
العﻼقات اﻻجتماعية لﻺنتاج.
"تشكل البنية والبنى الفوقية "كتلة تاريخية" ،أي أن كل البنى الفوقية المعقدة والمتناقضة
والمتنافرة هي انعكاس لمجمل عﻼقات اﻹنتاج اﻻجتماعية .ويترتب على ذلك أن نظام
اﻷيديولوجيات الشمولي فقط هو الذي يعكس بشكل عقﻼني تناقض الهيكل ويمثل وجود
شروط موضوعية لﻺطاحة بالتطبيق العملي .إذا تم تشكيل مجموعة اجتماعية ،متجانسة
بنسبة  ٪100فيما يتعلق باﻷيديولوجيا ،فهذا يعني أنه عند  ، ٪100توجد شروط هذا
اﻻنعكاس" :العقﻼني" حقيقي في العمل واﻵن .يعتمد التفكير على التبادل الضروري بين
البنية والبنية الفوقية )المعاملة بالمثل التي تشكل بالضبط العملية الديالكتيكية الحقيقية(
" .10بالنسبة لغرامشي ،فإن مفهوم التاريخ السياسي اﻷخﻼقي الذي طرحته فلسفة
مبررا له إﻻ في مفهوم الكتلة التاريخية :عﻼقة وثيقة بين
كروس ﻻ يمكن أن يجد
ً
العﻼقات اﻻجتماعية واﻻقتصادية من ناحية ،واﻷشكال اﻷيديولوجية.
" ما الذي يمكن أن يفعله غرامشي من أجل اليسار؟
تعتبر "الكتلة التاريخية" من أشهر المفاهيم في أعمال أنطونيو غرامشي  -دون أن تجذب
رهاناتها النظرية واﻻستراتيجية اﻻهتمام الﻼزم .في معظم الحاﻻت ،تم استخدام مصطلح
"الكتلة التاريخية" لتعيين التحالفات الطبقية .يتجلى هذا بشكل خاص في نصوص مختلفة
من تقاليد الحزب الشيوعي اﻹيطالي .يمكن تفسير حقيقة أن مفهوم "الكتلة التاريخية"
بسهولة مع التحالفات اﻻجتماعية من خﻼل قراءة سطحية لبعض النصوص التي كتبها
غرامشي قبل سجنه ،مثل النص الشهير حول "السؤال الجنوبي" :في هذا النص ،يطور
غرامشي استراتيجية لتفكيك الكتلة الزراعية الجنوبية والكتلة الفكرية المرتبطة بها ،من
أجل تمكين التحالف بين البروليتاريا والجماهير الجنوبية.
لكن نظرة بسيطة على تكرارات "الكتلة التاريخية" في كراس السجن تظهر أن هذا
المفهوم له معنى أوسع من مجرد اﻹشارة إلى التحالفات اﻻجتماعية .وأول ذكر للكتلة
التاريخية موجود في الكراس الرابع ،في مقطع الذي يركز على أهمية البنى الفوقية -
التي يعتبر كراس السجن على أنها اﻷرض التي يدرك فيها اﻷفراد ظروف وجودهم
المادية  -وعلى العﻼقة الضرورية بين القاعدة والبنية الفوقية .هذا هو المكان الذي يذكر
فيه غرامشي "مفهوم سوريل" عن"الكتلة التاريخية".

من ناحية أخرى .التاريخ السياسي اﻷخﻼقي ،بقدر ما يتجاهل
مفهوم الكتلة التاريخية التي يتم فيها تحديد المحتوى
اﻻقتصادي واﻻجتماعي والشكل اﻷخﻼقي السياسي بشكل
ملموس في إعادة تشكيل الفترات التاريخية المختلفة ،ﻻ يعدو
جدليا لفلسفات أكثر أو أقل إثارة لﻼهتمام ،فهو
عرضا
كونه
ً
ً
ً
تاريخا .في نفس السجل ،في المﻼحظة اﻷولى من
ليس
الكراس) 10وهو ملخص( ،يرى غرامشي مفهوم الكتلة
التاريخية كجانب حاسم في محاولته تطوير فلسفة التطبيق
العملي القادرة على اﻹجابة على اﻷسئلة التي يطرحها
المفهوم اﻷخﻼقي والسياسي لتاريخ كروس.
نظريا باﻹصرار ،لذا يجب تقدير
في هذا المقطع ،ترتبط "الهيمنة" و "الكتلة التاريخية"
ً
فكر كروس بقيمته اﻷداتية .وبهذا يمكننا القول إنه لفت اﻻنتباه بقوة إلى دراسة الظواهر
الثقافية والفكرية كعناصر للسيطرة السياسية ،ووظيفة كبار المثقفين في حياة الدول ،إلى
لحظة الهيمنة والتوافق .كشكل ضروري للكتلة التاريخية الملموسة .إذا أردنا أن نصنع
ً
ً
ً
خارجيا ،فإن التاريخ السياسي اﻷخﻼقي هو
جزئيا أو
تاريخا
متكامﻼ وليس
تاريخا
ً
ً
اليساري
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دائما وضعه في اﻻعتبار لفحصه وتعميق
بالتالي أحد شرائع التفسير التاريخي الذي يجب ً
اﻻنكشاف التاريخي .إن مفهوم الكتلة التاريخية موجود خﻼل مواجهة غرامشي مع
مفاهيم كروس .بالنسبة لغرامشي ،يمكن للكتلة التاريخية أن تقدم حﻼً
تاريخيا ،وليس
ً
تأمليا ،لمسألة العﻼقة بين اللحظات المختلفة من الكل اﻻجتماعي ،والسؤال هو :بالنظر
ً
إلى مبدأ كروتشي الخاص بديالكتيك المميز )الذي يجب انتقاده باعتباره ً
لفظيا ً
بحتا
حﻼ
ً
أيضا(،
لمطلب منهجي حقيقي ،وصحيح جدًا أنه ﻻ توجد متضادات فحسب ،بل متباينة
ً
ضمنيا لوحدة العقل« ،ما هي العﻼقة التي ستكون بين اللحظة
بصرف النظر عن "
ً
اﻻقتصادية والسياسية واﻷنشطة التاريخية اﻷخرى؟ هل الحل التخميني لهذه المشاكل
ممكن؟ أم فقط حل تاريخي قدمه مفهوم الكتلة "التاريخية" الذي افترضه سوريل(؟
أيضا في الجزء الخاص بتوازن القوى في كاهير ،ولكن
يظهر مفهوم الكتلة التاريخية
ً
أيضا في المقطع الشهير حول هيكل اﻷحزاب في فترة اﻷزمة العضوية في كاهير .في
ً
هذه النصوص ،نية جرامشي إنه قبل كل شيء اﻹصرار على أهمية المبادرات السياسية،
التي قد تنطوي على استخدام القوة ،من أجل تحرير اﻹمكانات اﻻقتصادية والسياسية
لكتلة تاريخية جديدة.
دائما لتحرير اﻻندفاع اﻻقتصادي من قيود
إن المبادرة السياسية المناسبة ضرورية
ً
السياسة التقليدية ،أي تغيير اﻻتجاه السياسي لقوى معينة من الضروري استيعابها من
أجل تحقيق كتلة اقتصادية تاريخية جديدة - .سياسية ومتجانسة وخالية من التناقضات
الداخلية ؛ وبما أنه ﻻ يمكن دمج سوى قوتين "متشابهتين" في كائن حي جديد عن طريق
سلسلة من التنازﻻت أو عن طريق قوة السﻼح ،من خﻼل توحيدهم من خﻼل التحالفات
أو من خﻼل إخضاع أحدهم إلى اﻷخرى بالقوة  ،إنها مسألة معرفة ما إذا كان لدى المرء
منتجا"(.
هذه القوة وما إذا كان استخدامها " ً
نجد السمة اﻻستراتيجية لمفهوم التاريخي مع تحقيق الهيمنة  -في المقطع الشهير من
المقطع من المعرفة إلى الفهم ،والشعور ،والعكس بالعكس إلى الفهم ،إلى المعرفة ،في
الكتاب الرابع ،المستنسخ في الكتاب  .11العﻼقة الخاصة بين المثقفين واﻷمة-الشعب،
أيضا حول العﻼقة بين الحكام والمحكومين ،والحاجة إلى المثقفين ،ليس فقط
ولكن
ً
أيضا لفهم "عواطف" الناس.
لتفسير الوضع بطريقة مجردة ،ولكن ً
ديالكتيكيا إلى "وجهة نظر العالم العليا" .بالنسبة لجرامشي ،هذا
الطبقات التابعة وتحويلها
ً
تماما مع إنشاء "كتلة تاريخية" .وهذا هو المكان الذي يمكننا أن نرى فيه التشابه
يتوافق ً
بين مفهوم الكتلة التاريخية وحالة الهيمنة .تشهد اﻵية التالية على ذلك :إذا كانت العﻼقة
بين المثقفين واﻷمة ،بين الحكام والمحكومين ،والحكام والمحكومين ،ينجم عنها التصاق
نيكيا ،ولكن بطريقة
عضوي ،يصبح فيه العاطفة فهما ً ،ومن هناك المعرفة )ليس ميكا ً
حية( ،عندها وفقط عندها تكون مسألة عﻼقة التمثيل ،ويحدث تبادل العناصر الفردية بين
المحكومين والحكام ،والمحكومين والحكام ،أي  -للقول إن حياة الكل التي هي وحدها
القوة اﻻجتماعية قد تحققت ،تم إنشاء "الكتلة التاريخية".
أصر جاك تيكسييه بشكل خاص على اﻷهمية اﻻستراتيجية لمفهوم الكتلة التاريخية في
التطور النظري لغرامشي .بالنسبة له ،فإن مفهوم الكتلة التاريخية هو المفهوم الذي يسمح
لنا بالتفكير في الوحدة والعﻼقة المتبادلة بين اﻻقتصاد والسياسة واﻷيديولوجيا ،في إطار
نظرية غرامشي للهيمنة ودولة متكاملة بدون هذه النظرية عن الكتلة التاريخية ،وبدون
وحدة اﻻقتصاد والثقافة وتلك الخاصة بالثقافة والسياسة التي تنتج عنها ،لن تكون نظرية
غرامشي للبنى الفوقية ماركسية .لن تذهب "تأريخيته" إلى أبعد من تلك الخاصة
بكروتشي .ولذلك يعتبر تكسييه مفهوم الكتلة التاريخية بمثابة عقدة نظرية في نظرية
غرامشي للهيمنة  ،ويجب أن تكون نقطة البداية هي مفهوم "الكتلة التاريخية" .يقول
غرامشي .ماذا اقول؟ للتفكير في وحدة الجوانب أو اللحظات المتميزة للنشاط البنيوي
الفوقي ،أي القوة والموافقة ،ووحدة الدكتاتورية والهيمنة ،واللحظة اﻻقتصادية السياسية
واللحظة اﻷخﻼقية السياسية ،يجب أن نبدأ للوحدة العضوية للبنى الفوقية والبنية التحتية
في الكتلة التاريخية وللتعرف على المحدد النهائي للظروف اﻻقتصادية.
بالنسبة لتكسييه ،من المهم اتباع إعادة تعريف غرامشي لـ "المجتمع المدني" بدقة ،وكيف
التي تشمل سلسلة كاملة من الممارسات والعﻼقات والمعتقدات السياسية واﻷيديولوجية،
مشروطة بعﻼقات إنتاج اجتماعية محددة ،وبعبارة أخرى ،ما هو المجتمع المدني بالنسبة
لغرامشي؟ إنها مجموعة العﻼقات اﻻجتماعية العملية واﻷيديولوجية )النسيج اﻻجتماعي
الكامل المتنوع بﻼ حدود ،والمحتوى اﻹنساني لمجتمع معين( ،التي تتأسس وتعيش على
أساس عﻼقات إنتاج محددة.
إنه يفهم كل من سلوك اﻹنسان اﻻقتصادي وسلوك اﻹنسان اﻷخﻼقي والسياسي .ومن ثم،
تمارس بطريقة مختلفة
فإن موضوع اﻷنشطة البنائية الفوقية وماديها ومكانها هي التي ُ َ
ً
وفقا للمستويات واللحظات عن طريق "أجهزة الهيمنة" من جهة ومن خﻼل "اﻷجهزة
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القسرية" في مكان آخر .بالنسبة إلى تيكسييه ،فإن هذا يعني بناء كتلة تاريخية جديدة ،من
صياغة جديدة لﻼقتصاد والسياسة واﻷيديولوجية ،والتي هي على المحك في النضال من
أجل الهيمنة :غزو الهيمنة هي صراع اجتماعي يهدف إلى تغيير ميزان القوى في حالة
معينة .إنها مسألة تفكيك كتلة تاريخية سياسية وتشكيل كتلة جديدة لتكون قادرة على
تحويل عﻼقات اﻹنتاج.
ضمنيا
أيضا أن يصر تيكسييه على حقيقة أن مفهوم الكتلة التاريخية يعني
من المهم
ً
ً
"وحدة عضوية" بين الدولة واﻻقتصاد ،وبهذه الطريقة يتعارض مع أي شكل من أشكال
اﻻقتصادانية .أعطى تيكسييه على وجه الخصوص قراءة قوية لمفهوم المجتمع المدني،
والتي تشير إلى هذه الجدلية اﻻقتصادية والسياسية في الكتلة التاريخية .بالنسبة له ،ﻻ
يشير مفهوم المجتمع المدني بشكل محض وبسيط إلى مجال الهيمنة السياسية والثقافية،
أيضا إلى اﻷنشطة اﻻقتصادية.
ولكن ً
على الرغم من أن تيكسييه يميز بين الهيكل اﻻقتصادي والمجتمع المدني ،إﻻ أنه يشير
إلى مقاطع من غرامشي تثبت أن بعض الجوانب اﻷساسية للنشاط والسلوك اﻻقتصادي
هي جزء من مفهوم غرامشي للمجتمع المدني ،وﻻ سيما حول مفهومين أساسيين :تلك
من "اﻹنسان اﻻقتصادي" و"السوق المحددة" .وبهذا المعنى ،يمكننا القول أن ظهور كتلة
أيضا بظهور
تاريخية جديدة ﻻ يعني فقط ظهور هيكل اقتصادي جديد :إنه مرتبط
ً
"اﻹنسان اﻻقتصادي" الجديد و التكوين الجديد للمجتمع المدني  21.كما قدمت كريستين
مهما للمركزية النظرية لمفهوم الكتلة التاريخية للمادية
تفسيرا
بوسي-جلوكسمان
ً
ً
التاريخية .بالنسبة لها ،من الضروري أن نبدأ من تأكيد غرامشي أن الهيكل والبنية
الفوقية يشكﻼن كتلة تاريخية .سيكون الخطأ اﻷول هو "التماثل الخالص والبسيط بين
الكتلة التاريخية والتحالفات الطبقية أو حتى اﻻندماج الذي يشمل العمال والمثقفين.
"بالنسبة لبوسي-جلوكسمان ،تتجاوز الكتلة التاريخية التحالفات الطبقية ﻷنها تتضمن كﻼ
من شكل معين من القيادة المهيمنة وتطور البنى الفوقية  "،وهي حالة متكاملة متجذرة
في عﻼقة عضوية بين القيادة والجماهير .عﻼوة على ذلك ،فإن مفهوم الكتلة التاريخية
ليس بالنسبة لها مجرد رد مادي ومناهض لﻼقتصاد على العﻼقات بين الحاﻻت المختلفة
للكل اﻻجتماعي؛ إنها قبل كل شيء محاولة ﻹعادة التفكير في إستراتيجية ثورية لفترة
اﻻنتقال ،وبالمقارنة مع كتلة العمال والفﻼحين في بوخارين في  ،1926-1925فإن كتلة
جرامشي التاريخية تقدم هنا حداثة رئيسية .فهي كتلة سياسية وثقافية واقتصادية ،وتتطلب
عﻼقة عضوية بين الناس والمثقفين ،والحكام والمحكومين ،والحكام والمحكومين .إن
ً
ً
بسيطا :إنها
ضمانا
الثورة الثقافية كمطابقة دائمة بين الثقافة والممارسة ليست رفاهية وﻻ
ُبعد كبير من الحكم الذاتي للجماهير والديمقراطية.
بالنسبة لبوسي-جلوكسمان ،مفهوم جرامشي تؤدي اﻹستراتيجية الثورية مثل بناء كتلة
تاريخية جديدة إلى "إعادة صياغة المشكلة برمتها المتمثلة في اضمحﻼل الدولة كانتقال
إلى مجتمع منظم ،حيث يتم استيعاب المجتمع السياسي من قبل المجتمع المدني .ﻻ يشير
مصطلح "الكتلة التاريخية" ببساطة إلى التحالف الطبقي الذي ينجح في اﻻستيﻼء على
السلطة السياسية ،ﻷنه يتضمن بناء أجهزة هيمنة جديدة وأشكال اجتماعية وسياسية
وأيديولوجية واقتصادية جديدة .في مقابل "كتلة السلطة'' البسيطة ،تفترض الكتلة
ً
مسبقا البناء التاريخي طويل اﻷمد لنظام هيمنة جديد ،والذي بدونه تظل
التاريخية
ً
بسيطا يمكن إدارته من قبل الدولة أو البيروقراطية.
ميكانيكيا
تجميعا
الطبقات
ً
ً
" ما رأيناه للتو يسلط الضوء على حقيقة أن الكتلة التاريخية هي مفهوم استراتيجي وليس
وصفي أو تحليلي .إنه ﻻ يحدد تحالفا بين الطبقات تم تحقيقه بالفعل ،بل يحدد دولة
اجتماعية وسياسية يتعين بناؤها .والكتلة التاريخية ﻻ تشير إلى تشكيل تحالف انتخابي أو
إلى حركات وطبقات اجتماعية مختلفة تتقاتل جنبا ً إلى جنب .إنه يشير إلى ظهور تكوين
مختلف في المجتمع المدني ،أي ظهور ،على نطاق واسع ،أشكال مختلفة من السياسة
والتنظيم ،وخطابات وروايات بديلة ،والتي تجسيد إمكانية تنظيم المجتمع وإدارته بطريقة
مختلفة .كما يشير إلى عﻼقة محددة بين السياسة واﻻقتصاد ،أي ليس مجرد التعبير عن
المطالب والتطلعات ،ولكن إلى نموذج اجتماعي واقتصادي بديل .وبالتالي ،تحدد الكتلة
التاريخية الجديدة هذا الوضع التاريخي حيث ﻻ يتطلب التحالف اﻻجتماعي الجديد القوة
أيضا في وضع يسمح له بفرض شكله اﻻقتصادي واستراتيجيته
فحسب ،بل يكون
ً
اﻻجتماعية ،في موقع يمكنه من قيادة المجتمع.
يتضمن هذا المفهوم في الوقت نفسه عﻼقة خاصة بين الجماهير العريضة من الطبقات
التابعة والممارسات الفكرية الجديدة ،فضﻼً عن ظهور أشكال جديدة من الفكر
الجماهيري ،النقدي والمستثمر في النضال السياسي.
هذا هو بالضبط ما كان يقصده غرامشي عندما يتحدث عن اﻻنتقال من المعرفة إلى الفهم
والعاطفة .فيما يتعلق بالتنظيمات السياسية ،فإن مفهوم الكتلة التاريخية يدعو إلى نوع من
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القيادة التي تفترض تجذير حقيقي ،والمشاركة وتعبئة الجماهير :قيادة هي "عﻼقة
عضوية" بين القادة والمحكومين ،والتي في إن إطار النضال من أجل الهيمنة
ً
مسبقا
البروليتارية ينطوي على تسييس الجماهير والتطور الجماعي .كما أنها تفترض
تحقيق أشكال سياسية واقتصادية جديدة ،والتوضيح الكامل لما يمكن تعريفه باستراتيجية
"القوة المزدوجة" ،بالمعنى اﻷغنى للمصطلح.
من الواضح إذن أن مفهوم الكتلة التاريخية ،عند استخدامه في سياق سياسات الطبقات
التابعة ،يشير إلى استراتيجية )مضادة( للهيمنة .إن الهيمنة المحتملة للقوى العاملة )أي
قدرتها على أن تصبح بالفعل القوى الرائدة لجبهة موسعة( والتي من شأنها أن تجعل من
الممكن عملية التحول اﻻجتماعي ،تفترض على وجه التحديد تهيئة الظروف لكتلة
ً
تفصيﻼ جديداً بين القوى اﻻجتماعية ،وأشكال اقتصادية بديلة
تاريخية جديدة .هذا يعني
انفصلت عن عﻼقات اﻹنتاج اﻻجتماعية الرأسمالية ،واﻷشكال السياسية الجديدة للتنظيم
وصنع القرار الديمقراطي والتشاركي .النضال من أجل الهيمنة يعني النضال من أجل
تشكيل كتلة تاريخية جديدة .هذا هو السبب في أن مفهوم الكتلة التاريخية أصبح اﻵن أكثر
مﻼءمة من أي وقت مضى للمناقشات داخل اليسار .اﻷسباب سياسية في المقام اﻷول
وترتبط بديناميات اﻻقتصاد.
إن اﻻنسحاب الدائم لليسار ،الذي هو نتيجة مشتركة ﻻنتصار الليبرالية الجديدة وانهيار
"اﻻشتراكية القائمة بالفعل" ،جعل اﻷسئلة المتعلقة باﻻستراتيجية تبدو على المدى
الطويل قضايا ثانوية .ما بدا ضروريا هو الوحدة حول النضاﻻت المباشرة وحركات
المقاومةُ .تركت المناقشات اﻻستراتيجية إما للتوسع النظري أو تم تأجيلها إلى أيام
أفضل .حتى بعد إحياء حركات اﻻحتجاج الجماهيرية بعد سياتل في عام  ،1999فإن
إحياء القضايا اﻻستراتيجية التي تحدث عنها دانيال بن سعيد في عام  2006لم ينتج بعد
توجهات استراتيجية محددة .ومع ذلك ،فإن المسار اﻷخير لﻸحداث ينبهنا إلى الضرورة
الملحة للتوسع في هذه القضايا.
من بين هذه التطورات ،هناك بالطبع اﻷزمة اﻻقتصادية العالمية في أواخر العقد اﻷول
من القرن الحادي والعشرين ،وأزمة النيوليبرالية وتجدد النضاﻻت السياسية الجماهيرية
منذ عام  2011وحتى اليوم ،ودليل على وجود أزمة هيمنة مفتوحة على مستوى مختلف
"الحلقات الضعيفة" في السلسلة اﻹمبريالية  -أزمة يمكن وصفها بمصطلحات غرامشي.
وهذا المضمون هو أزمة هيمنة الطبقة الحاكمة التي تحدث إما ﻷن الطبقة الحاكمة عانت
من فشل في أحد مشاريعها السياسية الكبرى التي طلبت من أجلها أو فرضت بالقوة
موافقة الجماهير العظيمة )كما في حالة الحرب( ،أو ﻷن الجماهير العظيمة )خاصة
الفﻼحين والمثقفين البرجوازيين الصغار( انتقلوا فجأة من السلبية السياسية إلى نشاط
معين ومطالب حاضرة ،في تشكل الفوضى كلها ثورة.
نحن نتحدث عن "أزمة سلطة" ،وهذا بالضبط ما هي أزمة الهيمنة أو أزمة الدولة ككل.
أيضا في وضع يمكنه
في هذا السياق نفسه ،في بلدان مثل اليونان ،أصبح اليسار اليساري ً
جذريا واكتساب السلطة الحكومية .أود أن أؤكد أن
من عكس توازن القوى السياسي
ً
إلحاحا من ذي قبل .أظهرت التطورات اﻷخيرة ،مثل انتفاضات
المناقشة أصبحت أكثر
ً
حديقة جيزي في تركيا ،أن ما يمكن تسميته بالعصر الجديد للتمرد لم ينته بعد .ومع ذلك،
أيضا أنه عندما تفشل حركات التمرد
فقد أظهرت ما يسمى بأحداث "الربيع العربي"
ً
سياسيا إلى مشاريع سياسية ديمقراطية وتحررية تتمتع
الشعبية الجماهيرية في "ترجمة"
ً
باستقﻼلية معينة ،يمكن أن تكون النتيجة مأساوية.
في الوقت نفسه ،فيما يتعلق بأزمة النيوليبرالية والتحول اﻻستبدادي واﻻنضباط الحالي
في الحكم النيوليبرالي ،فإن المساهمة الوحيدة التي يمكن للنخب المهيمنة أن تقدمها هي
سوءا
إطالة أمد اﻷزمة .الوضع مشابه للوضع الذي وصفه غرامشي .ومما يزيد اﻷمر
ً
أنها أزمة تمنع عناصر حلها من التطور بالسرعة الﻼزمة .أولئك الذين يهيمنون ﻻ
يمكنهم حل اﻷزمة ،لكن لديهم القدرة على منع اﻵخرين من حلها ،أي أن لديهم فقط القوة
ﻹطالة أمد اﻷزمة نفسها .وهذا يعني التفكير في التجديد الضروري لﻼستراتيجية
الثورية.
حقيقة أنه قد ﻻ يكون هناك "نموذج مثالي" للثورة ﻻ يعني أنه ﻻ توجد حاجة للتغيير
الثوري .تشير الكتلة التاريخية الجديدة بالتحديد إلى سيرورة ثورية من هذا النوع .في
ضوء ما قيل أعﻼه ،فإن فكرة استراتيجية لتشكيل "كتلة تاريخية" جديدة تشير إلى أنه
ً
سوقا وﻻ يسترشد بالربح:
يجب على المرء تطوير نموذج إنتاج بديل ،في اتجاه ليس
مسار تطور بديل وغير رأسمالي )كبعد من أبعاد جدلية اﻻقتصاد والسياسة داخل الكتلة
التاريخية(.
ﻻ ينبغي النظر إلى هذا النمط من التنمية من وجهة نظر النمو الكمي ،وﻻ بمعنى التطور
الرأسمالي البديل ،ولكن بمعنى طريقة جديدة ﻻستخدام القدرات اﻹنتاجية اﻻجتماعية

والموارد الجماعية .سيتكون هذا النهج من أشكال جديدة من التخطيط اﻻجتماعي
الديمقراطي ،واﻻهتمام المتجدد بمسألة اﻹدارة الذاتية ،وإعادة تخصيص القدرات
اﻹنتاجية غير المستخدمة ،وإنشاء شبكات توزيع جديدة غير سوقية ،والعودة إلى الملكية
حاليا بـ "العبوات الجديدة".
العامة .السلع والخدمات المهددة ً
أيضا على أنه يعني وضع تركيز جديد على اﻻكتفاء الذاتي وتقليل
ويمكن أن ُيفهم هذا
ً
اﻻعتماد على التدفقات الدولية للسلع والموارد ،كما هو الحال مع التمثيﻼت اﻻستهﻼكية
للرفاهية .مثل هذا المفهوم لـ "البرنامج اﻻقتصادي" للتحول اﻻجتماعي ،كاستراتيجية
لبناء كتلة تاريخية ،ﻻ ينبغي أن ُينظر إليه ببساطة على أنه تخمين ﻷشكال اقتصادية
بديلة.
إنها في الواقع عملية تجريب جماعي تقوم على ظهور أشكال اقتصادية جديدة داخل
الحركات والنضاﻻت الجماعية ومقاومة تسليع السلع اﻻجتماعية .الخبرات الجماعية
عديدة :من الدفاع عن الخدمات العامة واﻷشكال الجديدة لﻼقتصاد التضامني إلى اﻷشكال
الجديدة للتنظيم الذاتي والرقابة العمالية )احتﻼل المصانع في اﻷرجنتين ،التلفزيون العام
في اليونان(.
أيضا أماكن للتجارب الجماعية ،والتي تسمح لنا
هذه ليست مجرد "مقاومات" ولكنها
ً
بفهم كيف يمكن تنظيم اﻷشياء بشكل مختلف وبطريقة غير رأسمالية .بطريقة ما ،هذا
يعني استيعاب "آثار الشيوعية" في الحركات الحالية وفي المقاومة اﻻجتماعية ضد عنف
رأس المال واﻷسواق .ﻻ ينبغي لليسار أن يرى هذه التجارب على أنها مجرد "حركات"
أو أن يفكر في السياسة اﻻقتصادية فقط من منظور اﻻقتصاد الكلي لمحاربة التقشف -
مهما كانت أهميته.
تشير "الكتلة التاريخية" الجديدة إلى أن اليسار يفكر في رواية بديلة للمجتمع بأسره -
أيضا مسألة التفكير في الكيفية التي
حيث يكون العمال اﻵن قادة وليسوا محكومين .إنها
ً
أسسا" لهيمنة )مضادة( من هذا النوع  -وهذا على
تقدم بها النضاﻻت العمالية اﻵن " ً
الرغم من تجزئتها في مختلف المواقف وآفاق التوظيف ،وعلى الرغم من الوحدة التي
يقوضها عدم اﻷمان.
أيضا أكثر تعليما ً:
انقساما ،ولكنها
واليوم ،فإن القوى العاملة الجماعية ليست فقط أكثر
ً
ً
فهي تتمتع بفرص أفضل للوصول إلى المعرفة والتواصل ،ولديها موارد أفضل لتلبية
مطالبها الخاصة .في جميع المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ،تتعرض طبقات المجتمع
التي يسميها علم اﻻجتماع التقليدي "الطبقة الوسطى" ،والتي هي في الواقع شرائح من
العمل الفكري أو ما يسميه بوﻻنتزاس البرجوازية الصغيرة الجديدة بأجر ،للهجوم:
اﻷجور التي تعاني من الركود ،والمزيد من الحواجز أمام "التقدم اﻻجتماعي" ،ووزن
الديون الخاصة ،وانعدام اﻷمن الوظيفي .ونتيجة لذلك ،شهدت هذه "الشرائح الوسطى"
اتساع الفجوة مع شرائح مختلفة من الطبقة الرأسمالية ،واقتربت أكثر من الطبقة العاملة
من حيث المطالب والتطلعات .تنعكس كل هذه التطورات في البطالة الجماعية
)والهشاشة( بين الشباب  -وهو ُبعد في جذور اﻻنفجارات اﻻجتماعية اﻷخيرة في جميع
أنحاء العالم والتي يمكن القول إنها لم تأت بعد .بهذه الطريقة ،نرى كل القوى اﻻجتماعية
تتحد في ممارسات جماعية تعتمد ،بطريقة أو بأخرى ،على بيع قوة عملها من أجل
البقاء.
ماديا ليس فقط للتحالفات اﻻجتماعية ،كما يتضح من وجود كل هذه
أساسا
يوفر هذا
ً
ً
أيضا للتجارب
الطبقات في اﻻحتجاجات المعاصرة من غاضب إلى دستور واحتل! ولكن ً
والتطلعات والمطالب الجماعية .نحن نشهد ظهور أشكال جديدة من "الفضاء العام"،
والتي ﻻ تسمح فقط بالتعاون التكتيكي البسيط داخل الحركات اﻻحتجاجية ،ولكن لديها
أيضا القدرة على تطوير رؤية ومنظور جديد بشكل جماعي يتجاوز "الليبرالية الجديدة
ً
ً
حقا".
إن إعادة التفكير في سياسة اشتراكية وثورية اليوم ليست مجرد "ضخ" وعي اشتراكي
في الحركة  -على الرغم من أن الدفاع عن التقاليد اﻻشتراكية والشيوعية ضروري في
أيضا بالبدء من التطلعات والمطالب والتمثيﻼت
فترة اﻻنسحاب اﻷيديولوجي .إنه يتعلق
ً
اﻷيديولوجية الجماعية التي تنبثق من المادية ذاتها لظروف وصراعات القوى العاملة
اليوم .خلق الظروف لتكتل تاريخي جديد ﻻ يقتصر فقط على صياغة مشروع سياسي.
أيضا بالعمل على اﻻتجاهات والديناميكيات اﻻجتماعية والتاريخية الحالية من
إنه يتعلق
ً
أجل خلق أشكال سياسية جديدة تسمح بعﻼقة جدلية جديدة بين "البنية" و"البنية الفوقية".
كل هذه العناصر تعطي أهمية جديدة لمسألة البرنامج .على عكس الميل إلى إهمال
البرنامج باسم الوحدة وحدها حول رفض التقشف ،من المهم التأكيد على أن استراتيجية
الكتلة التاريخية الجديدة تتطلب صياغة رواية بديلة للمجتمع بأسره .وليس مجرد مظالم
ومطالب متفرقة .ﻻ يمكن أن يقتصر مثل هذا البرنامج على إعادة توزيع الدخل أو المزيد
اليساري
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أيضا تجريب أشكال جديدة لﻺنتاج والعﻼقات
من اﻹنفاق العام أو التأميم .يجب أن يشمل ً
اﻻجتماعية القائمة على اﻹدارة الذاتية ،وأشكال جديدة من الرقابة العمالية وأشكال بديلة
للتنسيق والتخطيط اﻻقتصادي  -إطار جماعي لتجاوز المنطق الرأسمالي.
تتعارض هذه التصريحات بشكل واضح مع "التحول البراغماتي" لبعض أحزاب اليسار
اﻷوروبي الذي يميز بين سياسة مناهضة التقشف الهادفة إلى "الدفاع عن المجتمع ضد
التقشف" من جهة ،والتحول اﻻجتماعي في أوروبا' .مكان آخر .على العكس من ذلك،
مخرجا من التقشف وبدء تحول واضح ليس فقط مع
فإن تصميم برنامج انتقالي  -يقدم
ً
أيضا مع جوانب معينة من العﻼقات اﻻجتماعية الرأسمالية  -يعد
الليبرالية الجديدة ،ولكن ً
مهمة .على جدول اﻷعمال.
هذا هو أحد اﻷبعاد الحاسمة لﻼستراتيجية الثورية اليوم .في وقت تتزايد فيه أشكال تدويل
أيضا باتخاذ موقف من ميزان القوى على المستوى الدولي.
الرأسمالية ،يتعلق اﻷمر
ً
وبهذا المعنى ،يجب النظر إلى النقاشات اﻷخيرة داخل اليسار اﻷوروبي ،مثل تلك
المتعلقة بالعﻼقة مع منطقة اليورو أو اﻻتحاد اﻷوروبي ،من خﻼل قضاياهم
اﻻستراتيجية.
بالنسبة للبلدان الواقعة على اﻷطراف الجنوبية ﻷوروبا ،فإن مغادرة منطقة اليورو
واﻻتحاد اﻷوروبي ليست مجرد مسألة سيادة نقدية )وهي مسألة في حد ذاتها مكون
ضروري من أجل الحصول على سيطرة ديمقراطية على السياسة .اﻻقتصادية( .الهدف
هو أن العمال يمكنهم اقتراح توجه بديل للمجتمع بأسره ،ﻻ سيما في بلدان مثل اليونان
حيث أسست "الكتلة التاريخية" البرجوازية استراتيجيتها وشرعيتها على "الطريقة
اﻷوروبية" كطريقة .نحو التحديث الرأسمالي .تتطلب سياسة "الكتلة التاريخية" الجديدة
وأيضا وقبل كل شيء تغيير في
وجود سلطة سياسية في اﻷفق ،بمعنى حكومة يسارية،
ً
ميزان القوى الحالي.
ً
تماما لحقيقة أن "الحكومة اليسارية" ستشارك في العملية الطويلة
مدركا
إذا كان المرء
ً
والمتناقضة لﻼنتقال والتحول والنضال "من أعلى" و "من أسفل" ،فيمكن لهذه الحكومة
أن تشارك بفعالية .جزء من استراتيجية ثورية حديثة .لذلك سيكون اﻷمر يتعلق بكل من
استخدام السلطة الحكومية )تطرف اﻹطار المؤسسي والدستوري الحالي( وأشكال
"السلطة الشعبية" من أسفل ،دون التقليل من أهمية المواجهة الدائمة مع قوى رأس
مفتوحا في الحركة الشيوعية ،من "الحكومة العمالية" التي تم
المال .هذا سؤال ظل
ً
وصفها في المؤتمر الرابع لﻸممية الشيوعية إلى اقتراح غرامشي بشأن "الجمعية
التأسيسية" ،أو إلى بوﻻنتزاس الذي يواجه إمكانية "مسار ديمقراطي نحو اﻻشتراكية"،
وحتى التناقضات المعاصرة لتجارب الحكم اليساري كما في بوليفيا.
ومع ذلك ،بدون حركة عمالية قوية ،بدون حركات اجتماعية راديكالية ،بدون التطور
الكامل لجميع أشكال السلطة الشعبية والتنظيم الذاتي ،لن تتمكن أي حكومة يسارية من
التعامل مع الضغط الهائل الذي تواجهه .ستعاني من قوى رأس المال واﻻتحاد اﻷوروبي
وصندوق النقد الدولي.
هذا هو السبب في ضرورة تجربة أشكال جديدة من السلطة اﻻجتماعية والسياسية من
اﻷسفل وخلق أشكال جديدة من الممارسات اﻻجتماعية والتفاعل القائم على التضامن
والعمل المشترك ،وأشكال جديدة من الديمقراطية المباشرة .وبهذا المعنى ،تتطلب
ً
وأشكاﻻ جديدة من
أيضا ممارسة جديدة للسياسة،
استراتيجية الكتلة التاريخية الجديدة
ً
التنظيم اﻻجتماعي والسياسي ،بما يتجاوز الشكل الحزبي التقليدي ،وما وراء النقابات
تماما مع
التقليدية وما بعدها .من السياسات البرلمانية البرجوازية التقليدية .يتوافق هذا
ً
الحاجة إلى أشكال جديدة من تنظيم المجتمع المدني ،بالمعنى الواسع الذي يقدمه غرامشي
لهذه الفكرة.
بطريقة ما ،أشار لويس ألتوسير في مداخلته خﻼل مناقشات المؤتمر الثاني والعشرين
للحزب الشيوعي الفرنسي بالفعل إلى هذا المسار نحو اﻷشكال السياسية المرتبطة بالكتلة
التاريخية المحتملة .في أفضل اﻷحوال ،يمكننا أن نتصور أن اتحاد يصبح شعب فرنسا
ً
ً
تماما عن وسيلة "ﻹعادة التوازن" اﻻنتخابي ،لكنها تستهدف ،بخﻼف
مختلفا
شيئا
ً
المنظمات اليسارية ،الجماهير الشعبية نفسها.
تلميحا ،أنه
لماذا تخاطب الجماهير الشعبية بهذا الشكل؟ ﻹخبارهم ،حتى لو كان ﻻ يزال
ً
سيكون من الضروري لهم تنظيم أنفسهم بشكل مستقل ،في اﻷشكال اﻷصلية ،في
اﻷعمال التجارية ،واﻷحياء ،والقرى ،حول مسائل ظروف العمل .العمل والحياة ،حول
قضايا الموطن ،المدرسة ،الصحة ،النقل ،البيئة ،إلخ ،لتحديد مطالبهم والدفاع عنها ،أوﻻً
وقبل كل شيء للتحضير لظهور دولة ثورية ،ثم تدعمها وتحفزها وفي نفس الوقت
ترغمها على "الهدر".
LEFTIST

ً
مسبقا وبدﻻً من الجماهير،
مثل هذه المنظمات الجماهيرية ،التي ﻻ يستطيع أحد تحديدها
مهما ،على
دورا
تلعب
موجودة بالفعل ومطلوبة في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ،حيث
ً
ً
الرغم من كل الصعوبات .إذا تمسك الجماهير بشعار اتحاد شعب فرنسا ،وفسرته بهذا
المعنى الجماهيري ،فسوف يعيدون التواصل مع تقليد حي للنضاﻻت الشعبية في بﻼدنا
وسيكونون قادرين على المساهمة في إعطاء محتوى جديد لﻸشكال .السياسات التي من
خﻼلها ستمارس سلطة الشعب العامل في ظل اﻻشتراكية.
إن هذا المزيج من السلطة الشعبية من اﻷسفل واﻷشكال الجديدة لﻺدارة الذاتية والرقابة
العمالية واﻷشكال البديلة للتنسيق اﻻقتصادي هي التي يمكن أن تخلق شروط شكل حديث
من "السلطة المزدوجة" ،أي الظهور الحقيقي لﻸشكال اﻻجتماعية والسياسية غير
الرأسمالية.
اعتقد كل من لينين وغرامشي أنه ﻻ يمكن أن تكون هناك عملية تحول دون تجارب
اجتماعية وسياسية واسعة النطاق ،قبل الثورة وبعدها .وهذا وحده يضمن لنا أن نختبر
بالفعل ظهور أشكال اجتماعية جديدة وطرق جديدة لتنظيم اﻹنتاج والحياة اﻻجتماعية
مجتمعا يكافح لتغيير القيم واﻷولويات
داخل النضاﻻت ،ولن يكون الطريق سهﻼً .يتطلب
ً
والقصص .كما يتطلب أخ ً
ﻼقا جديدة للمشاركة والمسؤولية الجماعية ،والنضال واﻻلتزام
من أجل التغيير ،والحس السليم المتحول والمتعلم .بهذا المعنى ،ﻻ يمكن أن يكون وعد
ماديا ،ولكن
السياسات اليسارية عودة بسيطة إلى عام  ،2009ليس فقط ﻷنه مستحيل
ً
أيضا ﻷننا نريد تجاوز الثقة في اﻷسواق واﻻستهﻼك الذي يحافظ عليه مديونية.
ً
في مثل هذه "النظرة العالمية" ،يعد التعليم العام ،والصحة العمومية ،والنقل العام،
وحماية البيئة ،والتحديد الجماعي لﻸولويات غير السوقية ،ونوعية الحياة اﻻجتماعية
اليومية ،أكثر أهمية من السلع اﻻستهﻼكية المستوردة واﻻئتمان الرخيص .تتضمن
أيضا محاولة إعادة تخصيص وإعادة تعريف مفهوم
إستراتيجية الكتلة التاريخية الجديدة
ً
الناس ذاته .يشير هذا إلى عملية معقدة ،سياسية وأيديولوجية واجتماعية في نفس الوقت،
يتمكن من خﻼلها الناس من الظهور مرة أخرى في حالة صراع ،ﻻ كموضوع مجرد
للسياسة البرجوازية ،وﻻ كـ "مجتمع" .تخيلت "لﻸمة" ،ولكن كتحالف محتمل مناهض
للرأسمالية لجميع الطبقات اﻻجتماعية التي تعتمد بطريقة أو بأخرى في بقائها على قوة
ً
أشكاﻻ جديدة من وحدة الشعب ،ﻻ سيما ضد اﻻنقسامات
أيضا
عملهم .كما يتضمن
ً
أيضا أن تكون هذه
الناتجة عن العنصرية ومتغيرات الفاشية الجديدة .يمكن )ويجب(
ً
العملية عملية معرفة  -وهذا أوﻻً وقبل كل شيء بمعنى استخدام المعرفة التي تراكمت
من قبل اﻷفراد خﻼل الحركات اﻻجتماعية )من هو اﻷكثر قدرة على تشغيل مستشفى أو
مدرسة؟ التكنوقراط الذين نزلوا بالمظﻼت في المكان أو اﻷشخاص الذين يعملون بالفعل
أيضا في هذا بمعنى أن النضال والتضامن والممارسات الجماعية
ويقاتلون هناك؟( ولكن ً
هي أطر نكتسب فيها المعرفة ،ونتعلم القيام باﻷشياء بشكل مختلف ونعيد بشكل جماعي
اختراع أشكال جديدة من الفكر الجماهيري باﻹضافة إلى هيمنة ثقافية جديدة.
من ناحية أخرى ،إذا كانت المنظمات السياسية غير قادرة على التعلم من التجارب
الحالية ،إذا لم تكن هي نفسها عمليات جماعية للتعلم وتحويل تجربة النضال إلى
استراتيجية سياسية ،فإنها لن تكون قادرة على المساهمة في عملية التحول اﻻجتماعي.
مثل هذه اﻻستراتيجية )وهذه الديالكتيك بين اﻹستراتيجية والتكتيك( لديها القدرة على
تحويل الجبهات الحالية وإعادة تشكيل اليسار ،والتطورات في مجال التمثيﻼت،
والنضاﻻت ،المقاومة ومقترحات لـ "اليوتوبيا الملموسة" ،في "كتلة تاريخية" جديدة
ومبتكرة للغاية  -شرط ﻻ غنى عنه لعملية مفتوحة للتحول اﻻجتماعي .إنها محاولة
ﻹعادة التفكير اليوم في استراتيجية ثورية ليست استراتيجية خيالية بل تسلسل مفتوح
للتحول والتجريب.
ﻻ يمكن اختزال الحديث عن اﻻشتراكية اليوم إلى "شعارات جذابة" حول قوة العمال ،أو
الرقابة العمالية ،أو الديمقراطية العمالية  -على الرغم من الحاجة إلى إعادة النظر بشكل
نقدي في التجارب اﻻشتراكية للقرن العشرين .إن الحديث عن اﻻشتراكية اليوم يعني
البدء من ديناميكيات النضاﻻت ،وأشكال جديدة من الديمقراطية والسيادة الشعبية "من
اﻷسفل" التي تظهر داخل النضاﻻت ،ومحاوﻻت إعادة تخصيص الفضاء العام وإنشاء
مساحات جديدة .المجاﻻت العامة ،لما يسميه ألتوسير "اﻷشكال اﻻفتراضية للشيوعية"
في الحركات والتطلعات المعاصرة ،وأخيراً كل هذا يتطلب إعادة التفكير في الذات
السياسية الجماعية .كل التطورات اﻷخيرة زادت من أهمية السياسة "اﻷمامية".
على عكس ميتافيزيقا الحزب كضامن للحقيقة وللخط الصحيح ،نحتاج إلى تصور أوسع
أيضا
للجبهة السياسية اليسارية :يجب أﻻ يكون هذا اتحادًا فحسب ،بل يجب أن يكون
ً
عملية جدلية ،ميدان نضال في حد ذاته ،عملية ديمقراطية جماعية ،معمل ﻷفكار
المشاريع والحساسيات .ويجب التأكيد على أهمية ومغزى اﻷحزاب السياسية في صياغة
أساسا اﻷخﻼق والسياسة.
ونشر وجهات النظر العالمية في العالم الحديث ،ﻷنها تصوغ
ً
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الذين يتوافقون مع هؤﻻء ،أي أين يعملون ،إذا جاز التعبير ،كـ "مجربين" تاريخيين
قربا ﻷن التصميم مبتكر بشكل
لهذه المفاهيم .تصبح العﻼقة بين النظرية والتطبيق أكثر ً
حيوي وجذري ويكافح مع طرق التفكير القديمة.
لهذا السبب يمكننا أن نقول إن اﻷحزاب هي صانعة فكرية جديدة ومتكاملة وشمولية،
وبعبارة أخرى بوتقة توحيد النظرية والممارسة التي ُتفهم على أنها عملية تاريخية
حقيقية .التنظيم السياسي على أساس التمييز بين الوسائل والغايات ،يجب أن تستند
اﻻستراتيجية الثورية على هوية الوسائل والغايات  -وهذا يعني أن الشكل الديمقراطي
أيضا العﻼقات اﻻجتماعية لـ "مجتمع متحرر في المستقبل.
لهذه الجبهة يجب أن يعكس ً
في الختام ،أظهرت التطورات اﻷخيرة أن هناك إمكانية لتحقيق تغيير سياسي واﻻبتعاد
عن" الليبرالية الجديدة الموجودة بالفعل " .ﻷول مرة منذ فترة طويلة ،تواجه القوى
اليسارية تحدي السلطة والهيمنة السياسية .ﻻ يسعنا تجنب مناقشة اﻹستراتيجية الثورية
والمنظور اﻻشتراكي للقرن الحادي والعشرين .تتيح لنا مفاهيم مثل مفهوم "الكتلة
التاريخية" في غرامشي إمكانية إعادة التفكير في السياسة من منظور استراتيجي".
بواسطة باناجيوتيس سوتيريس
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ً
وفسرت ذلك بأن حاﻻت عديدة مماثلة
بموجبه الحكم ..لم يختلفوا
طويﻼ حول هذا الشأن ّ
مرت بهم.
لحالتي قد ّ
كف ميزان حسناتك يعلو على كف سيئاتك ،لذا قررنا أن تمضي فترة حياتك
 بما أن ّعندنا متناوبة بين الجنة والنار ،ولو كنت لم تشركي بالخالق لكنا أكرمناك بما تحت
وكفرت رغم أعمالك الصالحة  ،ونحن أعدل
ألحدت
درجة "الوسيلة" في الجنة ،ولكنك
ِ
ِ
العادلين.
يخيل لي اني في حالة حلم كابوسي أو ربما كنت أقوم بدور مهم في فيلم
يومها ،كان ّ
خيال علمي ،وأقول لنفسي ،قد يحصل هذا ،لكنه غير واقعي ،سينتهي كل شيء قريبا ً.
أثناء فترة إقامتي في درجة الفردوس ،سكنت مع آخرين في خيمة على شكل قوقعة من
لؤلؤ ،كنا نقوم بأعمال شاقة ومرهقة كتنظيف ّ
مخلفات مؤمنين جالسين طوال الوقت على
اﻷرائك دون عمل ،أفسدوا المكان بقذاراتهم وفضﻼتهم وترهاتهم ،قاموا باحتكار نهر
الكوثر وأهملوا اﻷشجار والزرع ،تخاصموا مع بعضهم البعض على عيون الماء،
فتقاسموا السلسبيل والكافور كل حسب طبقته ومركزه وحسناته ،يحاولون في كل غزوة
إلقاء الحجارة وتلويث مياهها وتخربيها ...
ً
جماﻻ ،فغدا عادة لهم ،ﻷنهم ﻻ
أما اﻻقتتال والتنافس على استحواذ الحوريات اﻷكثر
يلمون من ممارسة متعهم الجنسية الدائمة وبﻼ انقطاع ،وبما أن هناك تفاضﻼً وطبقية في
ّ
الجنة ،فكانوا من حين ﻵخرن يغيرون على المؤمنين في درجاتها اﻷخرى ،يسبون
طيباتهم ويعودون بعدها لﻼتكاء على فرشهم وتناول اﻷعناب
حورياتهم وينهبون ّ
واﻷرطاب.
الدابة
 هيا ،امتطي هذه ّفي طريقي الى النار وأنا على ظهر الناقة ،خطر في بالي باننا كنا نستخدم على اﻷرض
وسائل مواصﻼت أرقى وأكثر تطورا َ من الدواب  ...لكن يا ترى كيف ستكون فترة
ً
كثيرا ،ولماذا يلجئون الى عقاب النار وليس الى
محكوميتي الثانية هناك ،هل سأتألم
غيره ،أﻻ توجد طرقا ً أكثر حداثة مثلما كانت موجودة على اﻷرض؟
ّ
أمر به محض خيال؟ ولماذا أشعر بهلع وانقباض في
أكاد ﻻ
أصدق ما يجري ،هل ما ّ
داخلي كلما اقتربت المسافة؟
ْ
فارتعبت ،ولدهشتي ،رأيت أن من حولي كانوا غير
طاغ
عند دخولي النار ،لفحني لظى
ٍ
آبهين بآﻻم الحروق  ...وﻷنني في درك الجحيم ،فسرعان ما حلت استراحة قصيرة
عندنا ،وحين ذاكّ ،
تقدم مني شخصان ،علمت فيما بعد أنهما طبيبا جلدية ،نقﻼني الى
فجوة تحت الجحيم حيث قاما بعﻼجي بمرهم من صنعهم واستبدال الجلد وتغليفه بمواد
تتحمل الحرارة ،كما وأعطياني طعاما ً آخر غير ّ
طوره العلماء هنا ،ليكون لذيذ
الزقومّ ،
الطعم ومفيدا ً ...
رحت أتجول في المكان وفي كل مرة أكتشف شيئا ً جديدا ً
أعجب به ،وله علماء وعالمات منشغلين بصناعة أنابيب
لتوليد طاقة حرارة من النار يستخدمونها في أغراض نافعة
منكبين على أدوات لتوفير مياه
عديدة ،خبراء وخبيرات
ّ
صالحة للشرب وتربة قابلة للزراعة ،رجال ونساء فكر
ومصلحين ومصلحات ،يتعاونون مع بعضهم من أجل
إصﻼح ناس في دركات أخرى من النار كالجحيم والسعير
 ...كخﻼيا نحل ،يعمل الجميع لصالح البشر المعذبينن ،العلم
ً
قدما ،وغالبا ً ما كانوا يستشيرون كبار العلماء
تحمل النار والسير
شعارهم من أجل ّ
والمفكرين اﻷوائل الموجودين بكثرة هنا.

 وأخيرا ً ّ ،
حل الموعد ..كم مضى من الزمن بقياس اﻷرض؟ ﻻ أعرف ،ﻻ وجود
للوقت هنا ،وأقصى ما أتذكره هو ما أخبروني به بأني سأبقى هنا لفترة ،ثم سيقومون
بترحيلي ربما بعد سبعين أو سبعمئة سنة حسب توقيتنا اﻷرضي.

مضى الوقت دون أن أشعر بألم أو ضجر أو عدم جدوى ،عملت معهم في فرق استقبال
واسعاف القادمين الجدد وتعريفهم على اﻻماكن في الفجوات ،وكذلك معرفة علمهم
وخبراتهم لﻼستفادة منها ،ومضى وقت طويل حتى حان موعد رجوعي الى الجنة ﻻتمام
الحكم التعاقبي.

قبل ذلك الكم المتراكم من الزمن الﻼمعلوم ،كنت أقف في البقعة نفسها ،أرتعد متوجسة
في انتظار حكمهم.

جاءت المﻼئكة ﻻصطحابي ،وكانت معهم الناقة نفسها لتقلني الى من حيث قدموا.

جاؤوا ومعهم ميزان عظيم ،فهم ما زالوا يستخدمون طرقا ً بدائية للقياس الذي يحددون

 هل يمكنني البقاء هنا؟كانت صدمتهم كبيرة حينما سألتهم وعجزوا عن اﻻجابة 
اليساري
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في القرون التي سبقت نهاية القرن الثامن عشر ،وهو نفس توقيت قيام الثورة الصناعية
اﻷولى في أوروبا .فلقد كانت إفريقيا المصدر اﻷساسي لتجارة العاج لدول أوروبا الذي
ً
مفضﻼ لدى اﻷثرياء ،ويستخدمونه في صناعة الهدايا والتحف الفاخرة ،ناهيك عن
كان
رائجا لتجارة العبيد ،ولهذا السبب لم يمتد النفوذ اﻷوروبي في أفريقيا
مصدرا
كونها
ً
ً
ﻷكثر من المناطق الساحلية.
لكن في عام  1876تنبه ليوبولد الثاني ملك بلجيكا  Leopold IIﻷهمية إفريقيا
اﻻستراتيجية واﻻقتصادية؛ ﻷنها تعج بالكثير من الثروات كاﻷخشاب والمعادن النفسية
وخاصة الذهب والمطاط ،فهرول إلى أفريقيا تحت ستار رجل البر واﻹحسان الذي
يسعى إلى إنقاذ أهل القارة من الحياة الهمجية ،واﻷخذ بيدهم؛ لينعموا برخاء جمال الحياة
ثم ،قام بتأسيس الرابطة اﻷفريقية العالمية International African
المدنية .ومن ﱠ
ثم أرسل إلى إفريقيا الصحفي هنري ستانلي - Henry Stanley
 ،Associationﱠ
ً
مخوﻻ له مهمة
اﻷمريكي الجنسية ذو اﻷصول التي ترجع لمقاطعة ويلز ببريطانيا -
القيام بعمل بحث شامل لتمدين سكان القارة اﻷفريقية ،وبالطبع كان ذلك الهدف المعلن.
فلم تكد تطأ قدمي هنري ستانلي قارة أفريقيا ،إﻻ وبدأ توطيد اﻷهداف اﻻستعمارية لمملكة
بلجيكا .وفي عام  1878قام بارساء قواعد جمعية الكونغو الدولية International
 Congo Societyالمعلنة بأنها تباشر أهداف اقتصادية وتجارية من شأنها تحديث القارة
التعيسة ،وإغداق أهلها بالمكاسب والثروات .وعلى إثر ذلك ،أرسل الملك ليوبولد الثاني
من خﻼل هنري ستانلي بضع المستثمرين الذين مسحوا اﻷراضي اﻷفريقية ،وتعرفوا
على حجم ثرواتها ،ووضعوا أياديهم على أفضل المناطق التي تعج بالثروات الطبيعية
اشتمت فرنسا صنيع بلجيكا ،إﻻ وهرولت إلى أفريقيا عام 1881
كمستعمرين .وما أن
ﱠ
ثم رفعت عليه العلم
الغربي،
لكونغو
ا
حوض
في
رسى
استكشافي
بحريا بأسطول
ً
ﱠ
الفرنسي كمحتل فج لﻸرض ،وأعلنته مستعمرة فرنسية أسمتها برازافي .Brazzaville

 في الماضي كانت الدول اﻷوروبية الفقيرة
تؤﱠ من قوتها وثرواتها باﻹغارة على الدول
المجاورة .لكن في القرون الوسطى ،قررت الدول
اﻷوروبية أن تسعى للنهوض وتكديس الثروات من
خﻼل اﻹتحاد تحت لواء واحد واﻹغارة على الدول
ٍ
حينئذ تتمركز في دول
ثراء ،والتي كانت
اﻷكثر
ً
المشرق القديمة .وحتى تتخذ الموجات اﻻستعمارية
اﻷوروبية التي تستهدف نهب ثروات دول المشرق
ً
مقبوﻻ ،تم الغزو تحت ستار ديني
طابعا
الغنية
ً
لتحفيز العامة لﻼشتراك في الحرب ،وبذل قصارى
الجهود لتحقيق النصر؛ ﻷن أغلب العامة من
المزارعين واللصوص والمجرمين والمنبوذين
اجتماعيا لم يعتادوا على حمل السﻼح وحياة
ً
الحرب.
وكانت أفضل وسائل اﻻقناع أن المحاربين حماة للصليب )أي الدين المسيحي( ولسوف
ينالون صكوك غفران لذنوبهم؛ ً
فمثﻼ لنيل أحدهم صك غفران لخطيئة الزنا يجب الحرب
لمدة عام ،وجريمة السرقة ثﻼثة أعوام ،وهكذا .وعلى هذا ،استمرت الحروب الصيليبية
لعقود طويلة دون كلل أو ملل من المحاربين ،وخرجت منها الدول اﻷوروبية محصنة
بكيان صلب البنيان ،ورسخت صورتها كقوة عالمية قوية مهيمنة ومهيبة؛ لما لها من
ٍ
ﱠ
ومزقها الصراع
نفوذ عظيم بين دول العالم ،وخاصة على دول المشرق التي تهالكت،
الداخلي واﻷطماع الشخصية والفقر.
وما لبثت أوروبا أن تنهض على قدميها حتى وجدت نفسها في خضم ثورة صناعية هائلة
حضاريا ﻷبعاد غير مسبوقة ،لدرجة أنها صارت قبلة للتقدم واﻻزدهار في العالم.
نقلتها
ً
لكن الثورة الصناعية اﻷولى كان يلزمها العديد من المواد الخام ،وخاصة المطاط
واﻷخشاب وغيرها من المواد الخام الﻼزمة لقيام المشروعات الصناعية الكبرى ،والتي
لم تكن تتواجد بوفرة إﻻ في القارة اﻷفريقية .ولقد لفتت إفريقيا نظر الغرب بشكل محدود
LEFTIST

غضبا من مما يحدث ﻷنها كانت تؤثر عقد عﻼقات سلمية مع
فاستشاطت البرتغال
ً
الممالك اﻷفريقية الهشة .وعلى إثر ذلك ،أزالت البرتغال قناعها الطيب المتسامح مع
سكان القارة ،ووضعت يدها على العديد من اﻷراضي اﻷفريقية .وانتشرت اﻷخبار في
القارة اﻷوروبية جمعاء ،فهرولت ألمانيا وانجلترا ودول أوروبية عديدة ،بما في ذلك
السويد التي ﻻ تسعى لعمل أنشطة استعمارية .وبدأت تتصارع الدول اﻷوروبية فيما بينها
على نهب واستعمار اﻷراضي اﻷفريقية ،إلى أن قرر الداهية أوتو فون بسمارك Otto
ٍ
حينئذ فك اﻻشتباك بعقد مؤتمر موسع بين الدول
 von Bismarckالمستشار اﻷلماني
اﻻستعمارية لتنظيم مصالحها في إفريقيا ،واسماه "مؤتمر برلين" Berlin
 ،Conferenceوالذي دعى لمائدة مفاوضاته الدول اﻷوروبية المستعمرة جمعاء وكذلك
الوﻻيات المتحدة ،واستمر المؤتمر من  15نوفمبر  1884إلى  2فبراير ،1885
وصارت بعدها إفريقيا القارة السمراء المغبونة تحت سيطرة قوى استعمارية غاشمة
ادعت أنها تقوم بإنقاذ القارة.
وتقريبا بنفس السيناريو ،فما أشبه اليوم
وفيما يبدو أن التاريخ يكرر نفسه مرة أخرى،
ً
بالبارحة ،لكن مع تغير رؤوس القوى اﻻستعمارية؛ ً
فبدﻻ من كونها أوروبية ،صارت
الغالبية العظمى منها أسيوية .وتتزعم القوى اﻻستعمارية الجديدة الصين ،مصنع العالم،
دوما للمواد الخام ،وخاصة تلك التي ﻻ تتوافر لديها.
الجائعة ً
ً
نفوذا ً
هائﻼ في إفريقيا يفوق نفوذ أي دولة أخرى ،حيث أنها قد
ولقد بنت الصين لنفسها
وضعت يدها على العديد من الدول من خﻼل عقد شراكات تجارية معهم .ومن الجدير
بالذكر أنه عندما قررت الصين معاقبة استراليا عند تبنيها موقف أمريكا الذي يتهم
الصين بأنها مركز وباء الكورونا ،قامت بفرض قيود على استيراد الحديد اﻷسترالي،
واستبدلته بخام الحديد القادم من غينيا .أضف إلى ذلك ،وضع اﻷسطول الصيني يده على
ً
سابقا تحت سيطرة فرنسية خالصة،
أهم السواحل اﻷفريقية وهو ساحل جيبوتي الذي كان
وكون مع جيبوتي منطقة تجارية حرة ،وبذلك وضعت الصين يدها على مضيق باب
ﱠ
المندب اﻻستراتيجي الذي سوف يقطع جميع أغلب الطرق التجارية العالمية حال غضب
الصين على أحد الدول أو حسب هواها .أضف إلى ذلك ،تقوم الصين بإنشاء قواعد
عسكرية في العديد من الدول اﻷفريقية تحت ستار تأمين مصالحها .وما تقوم به الصين
ليس بحالة فردية ،فتركيا وروسيا ودول الخليج الغنية والعديد من دول شرق آسيا يحذون
حذو الصين؛ بما في ذلك اليابان التي أوقفت جميع أنشطتها اﻻستعمارية بعد الحرب
العالمية الثانية.
المثير للسخرية ً
حاليا الترويج أن جميع العقود التجارية ،والشراكات
حقا أنه يتم
ً
اﻻقتصادية ،والقواعد العسكرية ،والسفارات العديدة التي تفتتحها الدول ذات اﻷطماع
اﻻستعمارية من شأنها تحقيق الخير الوفير لسكان القارة اﻷفريقية ،وهي نفس الشعارات
التي استخدمها المستعمرون اﻷوروبيون في نهاية القرن الثامن عشر .فهل ستتنبه إفريقيا
لورطتها الوشيكة أم ستهرول إليها كما في الماضي ،ويسطر التاريخ حينها في صفحاته
"استعمار إفريقيا كﻼكيت لتاني مرة"؟ 
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فلما وصﻼ إلى القرية ،رفض الرجل أن يترك شن حتى يصحبه معه إلى منزله ،وكان له
ابنة يقال لها :طبقة ،فلما دخل عليها أبوها ،حدثها بما دار بينه وبين شن من حديث،
أبت ما هو بجاهل ،أما قوله :أتحملني أم أحملك ،فإنما قصد بها أتحدثني أم
فقالت :يا ِ
أحدثك حتى نقطع طريقنا ،وﻻ نشعر بطول المسافة ،وأما قوله :أترى هذا الزرع أكل أم
ﻻ؟ فإنما قصد بها هل باعه أهله؛ فأكلوا ثمنه أم ﻻ؟
وأما قوله في الجنازة فقصد به هل ترك المتوفى ولدًا يحيا به ذكره أم ﻻ؟ ولما فطن
الرجل لمقصد شن ،خرج إليه وقعد معه ،وأخبره بجواب أسئلتها التي طرحها عليه ،فقال
شن :ما هذا بكﻼمك ،فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل :ابنتي طبقة ،فلما سمع شن بها،
ورأى رجاحة عقلها ،خطبها منه ،وزوجة الرجل إياها وحملها إلى أهله ،فلما عرفوا
شن َ َ َ
عقلها ودهاءها قالوا :وافق َ ﱞ
طبقة.
من اﻷشياء البسيطة التي ﻻ نحتاج معها إلى برهان أن يتحدث المفكر أو الباحث أو
الكاتب كما يكتب ،ولكن المفاجئ ،أن العديد من المفكرين والباحثين والمؤلفين
المعاصرين ،والذين نعرفهم جيداً من خﻼل كتبهم ،ننكر معرفتهم عندما نستمع إلى
ً
عذرا ،فقد
حديثهم في التلفاز أو عبر وسائل اﻹعﻼم المختلفة .وفي العادة نلتمس لهم
يكون الكاتب في تلك الدقائق من اللقاء في ضيق من أمره ،فيكون حديثه مضطربا ً مفككا ً
يفتقد التركيز المطلوب في هذه الحال ،أو قد تكون أسئلة الصحفي ساذجة ،ﻷن السؤال
كل اﻷعذار نجد الكاتب متلعثما ً
الجيد يستدعي جوابا ً أجود منه ،هكذا تعلمنا .ومع غياب ّ
ُيعجم في القول أكثر مما ُيفصح.
وسأذكر ها ُهنا العديد من اﻷسماء الكبيرة المهمة في عالمنا العربي التي شاهدتها مؤخرا ً
على الشاشة الفضية في التلفاز أو الشاشة السماوية-لون السماء في يوم ربيع مشمس -في
اليوتيوب ،وسأذكر لك أيضا ً أسماء العديد من الشخصيات التي ينطبق حديثها على ما في
كتبها .وسأبدأ من هؤﻻء ً
أوﻻ ،وذلك لمزيد من إيضاح الفكرة التي أحاول شرح تفاصيلها.
ُ
مجمع اﻷمثال للميداني،

سقت هذا المثل العربي القديم ،والذي نجد قصته مروية في َ ْ
عنوانا ،هذا ً
ً
أوﻻ ،وثانيا ً ليكون إمامي في هذا الحديث والذي آمل
في بداية المقال ليكون
من خﻼله أﻻ أسبب لنفسي أو لغيري اﻷذى .ولكن وﻻ بد مما ليس منه بد .ففي أغلب
اﻷحيان نعرف الكاتب أو المفكر أو الباحث من خﻼل كتبه ،ولكن عندما يظهر لك على
شاشة التلفاز ننكر معرفته ،فهذا الشخص الذي يتحدث أمامك في ندوة عامة أو في لقاء
متلفز ﻻ ينطبق كﻼمه على ما قرأت له من مؤلفات مشهورة في المكتبات ،ونعجب أشدﱠ
ُ
استمعت إلى
العجب من هذه المفارقة المذهلة والعجيبة في دﻻﻻتها .ففي اﻷمس القريب
حديث مباشر مع الباحث السوري فراس السواح في لقاء متلفز ،فصدمت صدمة العمر،
ُ
وتساءلت بيني وبين نفسي من هذا؟ مع أنني أعرف تماما ً من يكون ،فقد رافقني من
خﻼل كتبه من أيام فتوتي وشبابي "عشرة عمر" كما يقال ،فلماذا تنكره نفسي اﻵن؟
في كتب التراث وفي الحديث عن الشخصيات العامة ،تأتي عبارة :عقله أكبر من علمه.
ً
كثيرا ،وقد يكون هذا العقل أكبر من الجانب
أي أنه مع علمه لديه عقل راجح يخدمه
المعرفي لديه .وفي بعض اﻷحيان يعبر عن أشخاص لديهم جانب كبير من العلم
والمحفوظات والكتب لكن جانب العقل والتدبر والفهم لديهم أقل من ذلك فيقال :علمه أكبر
من عقله .أي أنه لديه علم ومحفوظات ،وقد يكون لديه مكتبة كبيرة لكن ليس هناك جانب
عقلي يخدم العلم كما تحضر لديه المعلومات .قد يكون عقل الرجل أكبر من علمه ،فﻼ
يضره وﻻ ينفعه.
يضره بل ينفعه ،وقد يكون علمه أكبر من عقله فهذا
ّ
كان عبد ﷲ بن المقفع والخليل بن أحمد الفراهيدي يحبان ان يجتمعا ،فاتفق لقاؤهما،
ُ
وجدت رجﻼً عقله زائد
فاجتمعا ثﻼثة أيام يتحاوران ،فقيل ﻻبن المقفع :كيف رأيته؟ فقال:
ُ
وجدت رجﻼً علمه فوق عقله .قال بعض العلماء:
على علمه .وسئل الخليل عنه فقال:
صدقا ،فإن الخليل مات حتف أنفه في خص وهو أزهد خلق ﷲ ،وتعاطى ابن المقفع ما
كان مستغنيا ً عنه حتى ُقتل أسوء قتلة.
ولو عدنا إلى حكاية المثل الذي صار عنوان هذا المقال .فأقول :كان هناك رجل من
عقﻼء العرب يدعى شن ،لما رغب في الزواج قال :وﷲ ﻷطوفن حتى أجد امرأة مثلي
أتزوجها ،وبينما هو في مسيرة للبحث ،رافقه رجل في الطريق ،فسأله شن عن وجهته؟
فقال له الرجل :أنا في الطريق إلى قريتي .فرافقه شن حتى إذا سارا في طريقهما ،قال
له شن :أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل :يا جاهل أنا راكب وأنت راكب ،فكيف أحملك
أو تحملني؟ فسكت شن.
وظﻼ على سيرهما حتى إذا قربا من القرية المقصودة ،إذا بزرع حصيدة قد استحصد،
فقال شن للرجل :أترى هذا الزرع قد أكل أم ﻻ؟ فقال له الرجل :يا جاهل ترى ً
نبتا
مستحصدًا فتقول :أكل أم ﻻ؟ فسكت أيضا شن ،ولم يرد على كﻼم الرجل ،حتى إذا دخﻼ
القرية ،وجدا أمامهما جنازة ،فقال شن :أترى صاحب النعش حيا ً أم ً
ميتا؟ فتعجب الرجل
من سؤاله!

مثﻼ إلى حديث الدكتور نصر حامد أبو زيد -رحمه ﷲ -ستجد في حديثه علما ً
ً
استمع
ً
ً
غزيراً وفكراً
يحمل كﻼمه الكثير من اﻷناقة والظرف والمعرفة،
ثاقبا ،ستجده
متزناِّ ،
وهذا هو المنطق السليم .واستمع إلى الروائي السوداني الطيب صالح ستجده يتحدث
حديثا ً شيقا ً ُيطابق ما كتبه في آثاره اﻷدبية الخالدة.
ﻻ تمل من حديثه العذب كأنه ماء فرات .واستمع أيضا ً إلى
الباحثة المصرية الدكتورة هالة أحمد فؤاد ستجد في كﻼمها
حية من السهل الممتنع .أنت أمام
ثقافة رفيعة في تعابير ﱠ
عالمة من الطراز الرفيع في فلسفة التصوف اﻹسﻼمي بكل
تأكيد .ولو ذهبت في اﻻستماع إلى الباحث اللغوي الفلسطيني
عارف حجاوي ستجد لسانا ً زلقا ً في إيضاح الفكرة التي
يحملها على ظهر اللغة العربية اﻷنيقة وكأن الجاحظ في
عصرنا .أو اذهب إلى المغرب العربي واستمع إلى التشكيلي والروائي ماحي بنبين
بالفرنسية والمغربية الدارجة ستجد عنده الكثير من الوضوح .وفي العراق تجد المفكر
ً
كتابا ،له لغة متقنة عميقة هادئة ،فيها
الدكتور عبد الحسين شعبان صاحب أكثر من ستين
الكثير من النقد لواقعنا ،وتجده مؤلفا ً مرموقا ً وخاصة في كتابه المهم" الحبر اﻷسود
الحبر اﻷحمر  -من ماركس إلى الماركسية" .أما لو استمعت إلى بعض اﻷحاديث الباقية
ما تزال والمسجلة التي تركها طه حسين ستدرك أنك في حضرة عالم جليل .واﻷمثلة
كثيرة في هذا الباب المفتوح في وسائل اﻹعﻼم.
تعال معي نذهب اﻵن إلى الطرف اﻵخر من ﱠ
الكتاب والباحثين والمفكرين ،وأنا أحترمهم
على كل حال ُ
وأجلهم .وكﻼمي هنا ﻻ يعدو أن يكون على هامش متن نصوصهم .وأبدأ
مع الباحث المصري الدكتور سيد القمني صاحب العديد من الكتب المؤلفة واﻷحاديث
المتلفزة حيث له في كل عرس قرص ،وكثيراً ما تخرج معه من المولد بﻼ حمص .وقد
أثار جدﻻً واسعا ً من خﻼل أحاديثه الكثيرة المتلفزة ،استمع إليه بهدوء وروية ،ستﻼحظ
مباشرة ضحالة فكرية ﻻ يمكنك السكوت عنها ،عقله ﻻ يستطيع الوصول بالفكرة
ويغرب في الحديث وﻻ تستطيع ضبط هذا اﻹيقاع
يشرق
ِّ
المطروحة إلى غايتها فتراه ِ ّ
النشاز ،جعجعة رحى في طاحونة ﻻ طحين فيها.
واذهب اﻵن إلى الباحث السوري فراس السواح صاحب المؤلفات المشهورة في طول
الوطن العربي وعرضه ،والتي بلغ عدد طبعات أحدها "مغامرة العقل اﻷولى" أكثر من
ً
فورا،
ثﻼثين طبعة إلى اﻵن حسب ما يقول فراس السواح ،استمع إليه ستشعر باﻹحباط
فجة ،ﱠ
فظة ،متعالية ،فيها الكثير من ّقلة
هل هذا صاحب تلك المؤلفات ،تعابير ركيكة ،ﱠ
الذوق والكثير من "جهل المتعلم" والجاهل المتعلم غير الجاهل اﻷمي ضرر اﻷول أشد
وقعا ً على الخلق .وهذه الظاهرة تحدث عنه الباحث العراقي الجليل هادي العلوي في
الكثير من مؤلفاته .ﻷن جهل المتعلم مصيبة تقع على المجتمع برمته وتزيد رمته رميما ً.
اليساري
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حين اصغيت إلى فراس السواح في حديث طويل مع قناة تلفاز مصرية شعرت بالخجل
من نفسي ،وانتقلت إلى قناة تلفزية أخرى ،وأنا أتحسر على تلك اﻷيام التي أمضيتها في
قراءة مؤلفاته .حدث اﻷمر ذاته حين استمعت إلى حديث مباشر مع الشاعر السوري
أدونيس صاحب السمعة العالمية كشاعر ولكنه في الفكر تجد عنده ألف عثرة وعثرة ،ما
هذا؟ والباحث اﻹسﻼمي السوري المهندس ﷴ شحرور-رحمه ﷲ -ﻻ ُيحسن "هندسة"
ويغرب تارة أخرى ،فتجد في حديثه الكثير من الزيوان
حديثه هو اﻵخرُ ،يشرق تارة
ِّ
الحب .وتجد في كﻼمه الكثير من الشطح الشخصي والقليل من
والقش والقليل من َ ّ ِ
المعرفة العلمية .وإلى الدكتور برهان غليون الذي تعجب من كﻼمه الذي ﻻ يمت إلى
مؤلفاته بصلة ،عن جد استمع إلى حديثه جيداً فتجده يحكي وكأنه بائع خضار في
بازارات مدينة إزمير حيث أقيم مع أسرتي بعد أن شردتنا الحرب عن ديارنا .الدكتور
برهان غليون أستاذ علم اﻻجتماع السياسي في السوربون .ما تفسير هذه الظاهرة إن
كانت مﻼحظتي صحيحة ،ولماذا ﻻ ينطبق علمهم المدون في كتبهم على حديثهم المباشر
في التلفاز؟ آمل من كل قلبي أن تكون مﻼحظتي هذه خاطئة ،فأنا ﻻ أستسيغ أن أكون في
اﻻتجاه المعاكس.
ُتصادف هذه الظاهرة أيضا ً عند رؤساء الدول وملوكها ،وقد يكون اﻷمر هنا هينا ً لينا ً
ً
مبررا ،ﻷن رئيس الدولة او الملك أو اﻷمير أو السلطان ليس من شروط جلوسه في
ً
ً
ً
الرعية.
لدى
ومفهوما
الحديث
في
ومفوها
فهيما
يكون
أن
العرش
على
أو
الرئاسي
القصر
ﱠ
ﱠ
نص الخطاب من ورق
وسنكتشف ذلك في أول خطاب متلفز له .فالكثير من هؤﻻء يقرأ ﱠ
مكتوب ويكتفى بذلك ،وهذا من حسناته القليلة ،يعرف حده فيقف عنده .والبعض منهم
لديه مقدرة جيدة في ارتجال خطاباته والبعض اﻵخر يخطب ارتجاﻻً فيظهر من الحماقة
الشيء الكثير ولعل العقيد الليبي معمر القذافي من أشهرهم.
آمل في حديثي هذا أﻻ ُيحسب كﻼمي هذا بابا ً من أبواب التشهير بهؤﻻء اﻷفاضل الذين
المنتج الفكري على صاحبه .وعن سبب
ذكرتهم ،فقد كان قصدي توضيح فكرة انطباق ُ
غياب الثقافة الفكرية التي يجب أن تظهر في حديثهم وﻻ تظهر ،وبدﻻً منها يظهر الجهل
شن طويﻼً عن َ َ
الفاضح .أﻻ يستمعون إلى أنفسهم يا ترى؟ فقد بحث ٌ
طبقة حتى وجدها،
ثم عاشا في ثبات ونبات ﱠ
وخلفا الكثير من الصبيان
فاقترن بها،
ُ
وضرب المثل في ذلك ،ﱠ
والبنات .و في خلقة شؤون .ونحن في بﻼد الشام نكتب الهمزة على الواو في شؤون
وفي مصر والخليج يكتبون همزة شئون على الياء أو نبرة ولكل ﱠ
منا حجته .والحجة في
العربية معروفة .والسﻼم ختام .

 تزامنا مع عيد الحب اﻹفرنجي تطل علينا جموع
التقوى المفرطة بشعارات على غرار ﻻ لعيد الحب ﻻ
لعيد الكفر والشذوذ ليس مسلما من يحتفل الخ ...وترقص
نوبة اﻹيمان في هستيريا وغضب لدرجة نعت من يؤمن
بهذا العيد بالكفر واﻹلحاد والزندقة ..ﻻ للحب أنشر ولك
أجر في ميزان حسناتك ...ﻻ لﻼحتفال ..ارفعوا راية الوحدة راية اّلتجند لقصف بائع
الزهور إذا لزم اﻷمر ..ﻻ لتبادل الهدايا ..ويختار كارهو هذا العيد عرض مشاهد دماء
وأشﻼء المسلمين متناثرة هنا وهناك مع موجز من كلمات على أساس التنوير انظروا
ﻹخوانكم فكيف يطاوعك قلبك على اﻻحتفال بعيد الكفرة.
إخواننا ....
نظرت لحالنا ..نظرت لمأساة المسلمين وتناحر العرب ..نظرت للتخلف والعنف
والكراهية والنفاق ..نظرت للغدر وجميع فصول الجهل وحتى اﻷوساخ المتراكمة ّ
التي
تسكن اﻷرصفة ..نظرت إلى البحر إلى الجبال إلى أشجار الزيزفون عندهم وأشجار
الزيتون الملتاعة عندنا .....نظرت إلى السدود والطين ..نظرت الىك يامن تؤمن باﻻه ﻻ
غيروا ..نظرت إلى بؤرة مترصدي
يؤمن بالحب ماذا صنعت ..ونظرت الىهم ماذا ّ
اﻷحﻼم واجتثاث السكينة والدعوة للغوص في متاهات عتمة ..نظرت للشوارع اليائسة..
للوجوه القبيحة والهمجية ..نظرت ﻷعيادنا التي ﻻ تخرج عن إرضاء المعدة بأكداس
للرداءة التي تصب في أقدحة وتقدم كل ثانية في حياتنا لنتجرع
اللحوم واﻷطعمة ..نظرت ّ
هذا السقم ..نظرت لرتابة اسطوانة نحن عرب نحن امة واحدة ..ثم نظرت الى كوم
الدمار واﻷنقاض على أرض العرب واخواننا ّ
الذين لم يختاروا الموت وزفهم العرب اليه
قسرا في عقر ديارهم ...
ّ
تشردوا وماتوا وجاعوا وضاعوا على أرضهم ...
اخواننا
قلت ﻻ لعيد الحب في مجتمعات تنتشي بهﻼك اﻷحباء ...تنتشي وتفتخر بالخراب....
بصرية بدون قاموس شرح أشبعت ايماني أن الحب دين جدير باﻻعتناق مهما كان
جولة
ّ
مصدره ..ﻻ عﻼقة له بمن يسجنه في جسد أو شهوة أو ضﻼل ..ايمان يؤمن برب يدعو
ويتوجه الى كينونة اﻻنسان ﻻ
للكراهية والتناحر ..حب رحب يمتن التواصل
للحب ﻻ
ّ
ّ
علي أن أهجر هذا المﻼك التقي
نصفه اﻻسفل ....حب بدون انتماء بدون هوية ..وقلت
ّ
ّ
الذي يرصد البسمة ويرصد الحب أهجره بدون رجعة ....
الرمزية التي ﻻ تهتم بأطباق الطعام ّ
التي تتمرغ فيها
لقد عنيت الحب
المجرد واﻷعياد ّ
ّ
اﻷحباء ﻻ أسربة من الغربان
مجتمعاتنا بقدر نشر البسمة ..عنيت شوارعا يسير فيها
ّ
نقيا بدل أكسيد ّ
التناحر ..رشاقة في استيعاب اﻷعياد وهي تجوب العالم بدون
...نفسا ّ
ّ
جغرافية ..رشاقة في استيعاب الطاقة الهائلة للحب وفنه ..
حدود
ّ
عنيت
كل شيءّ ..
حب عار من ّ
فن عار ﻻ يخضع لضوابط
ّ
واﻷحباء ..من لديه حساسية إذا رأى رجﻼ بيده وردة و يمتعض إذا
قاطعني كاره الحب
ّ
رأى امرأة في أبهى زينتها تمسك ذراع حبيبها ..لم تلتقط أذناه غير مصطلح عار وزمجر
واتسعت حدقات عينيه وقال أنت إذن مع العراء مع الفساد اﻷخﻼقي مع المجون مع
ّ
اسﻼمية
علي فتوحات
الديوث مع الميوعة ..أنت مع
ّ
ّ
العلمانية الكافرة وشن ّ
الصليبية ...
حتى خلت نفسي الحروب ّ ّ
ّ
وكراهية منذ حقبات صرخت ﷲ
تغطان في سبات
وصرخت في وجه عقل وسريرة
ّ
يحب الحب هل تفهم؟ 
ّ
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اﻷسرة
 انشروا أغطية
ّ
التي شربت دم البكارة
زغردوا لرجال أثبتوا ّأنهم رجال
ولعذراوات ثبتت براءة ُ
ّ
أجسادهن
ُ
رجال
انقروا الدفوف يا
وزغردن يا نساء
فتختبئ شهقةُ اﻷلم خلف صخب العرس!
َ
عودوا إلى ذلك الشرف الرفيع المرفوع
رايةً من بين ساقي امرأة
فأعﻼم بﻼدنا اليوم ّ
منكسة
ودماؤنا مهدورة
ودموعنا رخيصة
اﻷمة ممسحة
وشرف ّ
عند عتبات السفارات.
فلنعد إلى تقديم اﻷطفال أضحيات
على مذبح اﻵلهة فينزل المطر
ولنرم ّ
كل عام أجمل العذراوات
ِ
فيرضى النهر ويفيض الخصب
دع البطل ليحارب ّ
التنين
ولن ُ
ً
مكانا لخيط رفيع من دم العشق
ولنترك
ّ
يشق طريقه بين سيول من دماء الحقد
التي ﻻ يعرف
ﻻ القاتل وﻻ القتيل سببها وهدفها!
***
افتحي ساقيك ّأيتها العاهرة الصغيرة
ليولد الوطن العظيم
افتحي ساقيك وأحيطي بهما الجسد العابر
ُ
خيبات العمر
كما أحاطت بك
لمتسولين يشبهون فقرك
شرعي صدرك
ّ
ّ
اعرضي نهديك ضوئين كاشفين
في نفق الحياة
وكثيرا
دائما
ً
ابتسمي ً
وانسي حزنك وبيت أبيك.
ﻻ تكوني عاهرة رخيصة
يا صغيرة
سخية معطاء.
بل
ّ
ﻻ تقفي على أبواب المعابد
ّ
لئﻼ تفترسك الذئاب
ﻻ تجلسي عند ناصية الشارع
وﻻ تسألي الرجال قبلة
فالحب ليس هناك وﻻ هنالك...
ّ
ّ
السكين والخنجر
نحن في زمن
والرصاصة
يا صغيرتي

ّ
السكين
فافتحي ساقيك وليقتحمك
وليطعن الخنجر أحﻼمك
ولتتساقط الرصاصات الفارغة
في رحمك العقيم
وﻻ تدعي ً
أحدا يغتصبك...
انتشي من اللذة ّ
كأنك تكتشفين
ّ
اللذة اﻷولى
واصرخي من اﻷلم ّ
كأنك لم تعرفي
ً
رجﻼ قبل اﻵن
وافتحي عينيك وانظري إلى انتصارك
ّ
المتجدد!
الدموي
ّ
افتحي ساقيك يا صغيرتي وانسي أمر
ً
طويﻼ
الحب الذي انتظرته
ّ
العربية ثوراتها
كما انتظرت الشعوب
ّ
فجاءت الجريمة
اﻷمهات
وكما انتظرت ّ
ّ
أوﻻدهن المخطوفين
فخطف الموت تجاعيد الوجوه التعبة
الحرية
وكما انتظر اﻷسرى
ّ
فإذا بهم يخرجون إلى قبر كبير
اسمه الوطن!
للحب يا صغيرتي
ليس الزمن
ّ
ّ
وتعضين
تقبلين
باكرا كيف ّ
ّ
فتعلمي ً
وتتأوهين وتدمعين
وتغرزين أظافرك
ّ
ّ
باكرا كيف تغتسلين بمياه الرجل
تعلمي ً
كأنك ّ
ّ
تتلقين هبة من السماء
ّ
باكرا الكلمات
تعلمي ً
التي ﻻ توجد في كتب القراءة
وﻻ في قصائد عيد المدرسة
ّ
باكرا ّأنك
تعلمي ً
إن لم تكوني عاهرة أكلتك الذئاب
وإن لم تكوني عابرة فلن تنجي بنفسك
***
اغلقي الكتاب يا صغيرتي وافتحي ساقيك
أطفئي الموسيقى واشعلي الرجال
ّ
سدي أذنيك
عن عظات الشرف
حسابا في المصرف
وافتحي
ً
أغمضي عينيك عن مشاهد المجازر
مطعما في وسط المدينة
وافتحي
ً
عذريتك
واتركي دم
ّ
ثقبا في راية الوطن
يرسم ً
ثم افتحي النافذة يا صديقتي
ّ
ّ
وهللي وزغردي
اليساري
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وقولي للمدعوين إلى العرس:
هذا هو الشرف الوحيد
في هذا الشرق البغيض
هذا هو دمي
دم العهد الما بعد الجديد
حب وﻻ ذبيحة بعد اﻵن
حيث ﻻ ّ
هذا هو جسدي العاري فتعالوا وكلوه
بعيونكم وأنيابكم وأظافركم
أنا شرفكم الوحيد
ُ
شهيدكم الوحيد
والعابر
ُ
قتلته...
فما من لقاء بعد اليوم
ّإﻻ لتجديد العهد بالدم والحديد.
ﻻ تخافي يا صديقتي
من آخرة ّ
هددوك بها
حورية ّ
الجنة
فأنت
ّ
التي ُوعد بها المؤمنون
وأنت الخاطئة التي لم يرشقها أحد بحجر
فاخلعي ثوب ّ
العفة
ّ
وتخلصي من رداء النسك
واستمتعي واقتلي ّ
كل ليلة
ً
يلب حاجتك!
رجﻼ لم ّ
ّ
المخلصة
كوني
وأنقذي العالم من رجال
ً
رجاﻻ
ﻻ يجرؤون على أن يكونوا
افتحي ساقيك يا صديقتي الصغيرة
وليولد الوطن العظيم...
ُ
مرة
جسمك
فأن تهبي
أجمل ألف ّ
َ
من أن تبيعي أفكارك
وأن تختاري فريستك
ضحية
مرة من أن تكوني
ّ
أبهى ألف ّ
وأن تهرعي إلى حيث متعتك
أعظم من أن تنتظري حبا
قضى في معركة بليدة
اﻷمة الجرباء
من معارك هذه ّ
***
كوني عاهرة معلنة يا صغيرتي
ّ
وتنزهي تحت الشمس
مبردة
أمام زجاج بيوتهم ال ّ
ﻻ تختبئي وﻻ تخافي وﻻ تخجلي
فأنت امرأة العهد الما بعد الجديد
الموسومةُ بدمها
المضمخةُ بعطرها
ّ
الشبقة المشتهية
العابثةُ ِ
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الناظرة إلى موت عالم
ﻻ قيامة له
فافتحي ساقيك ليدخل العابر
وافتحي ساقيك
دم انتظارك الهادر
ليخرج ُ
ً
رفيعا بين أنهار الدماء المهدورة!
خيطا
ً
وﻻ تكوني شهيدة
عربي
بل شاهدة على شرف رجل
ّ
ّ
لحرائق تأكل اﻷخضر واليابس
يهلل
َ
في ّ
كل لحظة
منتفضا لعود كبريت
ويثور
ً
مرة واحدة
اشتعل ّ
ولم يكن معه في تلك اللحظة
سيكارة يشعلها
لينفث في دخانها همومه
ويدفن في رمادها رجولته!
َ
أغلقي قلبك
وافتحي ساقيك
يا صغيرتي
فجرح القلب جراح
ﻻ تبحثي بعد اليوم لها عن عزاء
وجرح ِ ّ
عفتك خمر مباح
على مائدة خﻼصك
فﻼ تحرمي منها الشعراء الجبناء
واﻷبطال اﻷغبياء
وﻻ تحرمي نفسك بعد اليوم
من الشعراء الجبناء واﻷبطال اﻷغبياء
ّ
يوما
فكلهم سيغرقون ً
في بقعة دمك المسفوك
في ليل هذا العالم المجنون! 

 أﻻ يا أيها الساقي
أسقني
قبلة شفتها
شرابا ً بسحر ُ ِ
وقل لي
لم ﻻ يزول سحرها
َِ
هي الدهر
أﻵلهة في عليائها
ُ
عاشرت
ُ
وعاشرت
ُ
زلت أسيرها
لكني ﻻ
أيها الساقي
كالتائه في صحراء العشق
أنا
دائما ً
ُ
ورودها
أبحث ُ ُ ُ َ
اجوب اﻻرض
في كل أﻷماكن
أثرها
استقصي َ َ
كأنها وحدها حواء
وباقي النساء
بعض شذرات حسنها
ُ
رشفت من كأسي
كلما
تأتي
فيسحرني كأول اللقاء ظهورها
أتجنب العالمين
في محرابي
وحدي أعبدها
وأجدد العهد
إن تزوريني أوان الكأس
القلب غيرها
لن يسكن
ُ
ً
قالت ﻻهية غير عابئة
انت المجنون
ﻻ قيس
الى اللقاء في عالم الروح
ﻻ جنة سنسكنها
ساحضنك ملىء نفسك
وعدٌ في عالم الذر
هوتك وهويتها 
ستلتقي من
َ
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 كل مرة لدى شرائي سلعة ما من جارنا ّ
الثمانيني بائع الحبوب ،تسيل في داخلي غريزة الفضول
الدكنجي
ّ
تحمل العمل وهو بهذا العمر؟! ومن
لمعرفة أحواله الشخصية وأتساءل في ّ
سري» :كيف يقوى هذا العجوز على ّ
سر دوامه الطويل من التاسعة صباحا ً وحتى العاشرة ً
ليﻼ؟! كيف يقضي أوقاته خارج
الهمة؟! ما ّ
أين له هذ ّ
فأهم بطرح أسئلتي التي تشتعل
دوامه؟ وهل صحيح ما يتناقله بعض الجيران من أنه ُمعارض سياسي عتيق؟«
ﱡ
الكثر الذين يتوافدون إلى ّ
بداخلي ،لكنني أجده دائما ً منهمكا ً ببيع زبائنه ُ
محله لرخص مبيعاته .إلى أن وجدته أحد
ُ
ُ
فاهتبلت الفرصة بعد أن اشتريت حاجتي وتجاسرت على سؤاله:
اﻷيام بمفرده.
 عذرا ً يا جار! دائما ً تخامرني مجموعة أسئلة عن دوامك الطويل في المحل.طاقيته الرمادية ومسح صلعته براحته .ثم أسند مرفقيه إلى سطح
الكرسي قبالتي .وخلع
إلي ابتسامة خفيفة وقد ارتسم الترحيب في وجهه .وجلس بهدوء على
ّ
ّ
ّ
صوب ﱠ
ّ
ّ
ٍ
متهدجٍ:
بصوت
يستحثني على الكﻼم
طاولة الميزان ،وقال
ً
 أهﻼًتفضل!
وسهﻼ،
ّ
 مثﻼً كيف تصبر على الدوام ) (13ساعة متواصلة دون حتى استراحة؟ّ
وبوجه ممصوص الوجنتين تكالبت عليه أنياب الشيخوخة ،حتى أن عظام وجهه كانت بارزة بوضوح .أجاب:
دب في عينيه اﻻهتمام،
رمقني بنظرة
ٍ
مترددة وقد ﱠ
تعودت..
 وﷲ يا جار ّسألته بنبرة محقق:
 طيب أليس لديك عائلة ،زوجة ،أوﻻد ..متى تراهم يا رجل!؟أجابني وقد افتعل ابتسامة على وجهه الذي غزت بشرته التجاعيد كالزبيب:
ً
المحل إلى النصف .أعود إلى البيت الساعة الرابعة بعد الظهر .نتناول الغداء ً
ّ
ّ
أنكب على النوم
قليﻼ ،ثم
ونتحدث
معا،
 يوم الجمعة كما تعلم ،أختصر دوامي فيّ
للتعويض..
 أﻻ يخطر عل بالك الجانب الترفيهي في حياتك ًّ
اﻷقل زيارة أقارب ،معارف ،أصدقاء ..فاﻹنسان بالفطرة كائن اجتماعي!؟
مثﻼ ،أو على
وهز رأسه مستحسنا ً سؤالي ،وقال بعد أن ارتسمت على وجهه بسمة جريحة ّ
ً
ونزل نظارتيه عن عينيه حتى كادتا تقعان عن أنفه .ﱠ
قليﻼ ّ
مظللةً بكآبة صامتة:
أطرق
 صحيح كﻼمك؛ ولكن أين هو ذلك المواطن السوري الذي ّيترفه هذه اﻷيام ،ويقوم بواجباته اﻻجتماعية من زيارات واستقبال ..وما إلى ذلك؟ باستثناء أولئك الذين نهبوا
وحماتهم ..إن غالبية الشعب السوري ﱡ
يئن تحت وطأة الغﻼء الفاحش واﻻنتظار في طوابير هدر الكرامة ،ويفتقر إلى الحد اﻷدنى
البﻼد والعباد من خنازير الفساد وأربابهم ُ
وثبت ّ
ٍ
ٍ
جرع المرارة( يرضى عليك ﻻ
وبصوت
نظارته ليداري انفعاله.
مقومات العيش الﻼئق ..ﻻ حول وﻻ قوة إﻻ با ) ..زفر بحرقة ّ َ
خافت أضاف وهو يت ّ
من ّ
ُ
ّ
ﱠ
ُ
لست راغبا ً في أن تصبح نمرة رجلي أكبر.
وأردف ممازحا ً بدعابة(
)
.
«
..
اﻷمة
نفسية
وهن
»
بجريمة
فأتهم
يعذبني
بما
أبوح
وتجعلني
جار،
يا
تجرجرني
َ
قلت له وقد لفحني خاطر اﻷقبية الرهيبة:
 وكأنك مررت سابقا ً بتجربة اعتقال سياسي؟يلوح ّ
بالتحدي ،وأومأ ّ
ّ
بكفين خشنتين
لمع في عينيه وميض الفخر الحافل
بهزة بطيئة من رأسه موافقا ً بكبرياء وعلى وجهه بقايا ابتسامة حزينةَ ّ .
وثبت نظره بي وهو ّ
كأنهما ُ ّ
شجرة قديمة وقال:
قدتا من لحاء
ٍ
وتمت "استضافته"؟
 ﻻ تسل عن جواب أنت خير من يعرفه .وهل يوجد في هذا البلد إنسان شريف حاول مناطحة اﻻستبدادّ
والتصحر السياسي الممزوج بالرعبّ ،إﻻ ّ
َوت من ّ
ّ
تسرب عمري في مواجهة ما أعتقد أنه يستحق المواجهة .ودن ُ
خط نهاية رحلتي في هذه الحياة وما زلت أنتظر
أو على
تعرض للمضايقات الفظيعة؟ لقد ّ
اﻷقل ّ
بوطن يزدهر بالديمقراطية والعدالة والكرامة اﻹنسانية .ولكن ما ﱡ
يحز في
نتضور شوقا ً للحرية .ونحلم رغما ً عن أنوفهم،
طلوع الفجر .لكنني سأكتفي بالقول :سنبقى
ّ
ٍ
نفسي ويؤلمني يا جار ،أنني لن أعاصره لﻸسف.
قلت له وأنا أمتلئ إعجابا ً به:
وقهر وإذﻻل ..أراك متفائﻼ!ً
قر
ٍ
 على الرغم من كل ما يعانيه شعبنا في هذه المرحلة العصيبة من ف ٍصمت ُهنيهة مفكرا ً وأجاب بثقة:
 يقول المفكر اﻹيطالي أنطونيو غرامشي» :القديم ينهار ،والجديد لم يولد بعد .وفي غضون ذلك تكثر الوحوش الضارية« .نعم يا عزيزي! إن الظﻼم الدامس يشتدّ قتامةًقبيل الفجر .لذلك أقول لكْ ،
ثق تماما ً أننا اقتربنا كثيرا ً من سورية الجديدة
َُ
ُ
عيني اﻵخر ،دون أن ننطق بكلمة واحدة .طال الصمت ،وفيه قيل كل شيء بﻼ كﻼم 
رفعت نحوه عينان تفيضان باﻷمل .نظر كل منا في
ّ
اليساري
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جنسي ﱠ
معدل ،أما كيف تم تعديله فهذا يقع على عاتق فهمكم لهكذا نماذج إنسحيوانية ،لئن
حتى الحيوانات لديها فترات طويلة ﻻستراحة الفحولة الجسدية ،أما هو فكل فراغات
الكون يبغي أن يمﻸها بهوسه الفاجر ،إنه وارث لطباع بعض َمن فارقونا بمئات السنين،
جزء من العالم البهيمي فيما يتعلق
ولم ينفصل بعدُ عن أسﻼفه اﻷوائل ،الذين كانوا
ً
بمسائل اﻻتصال الفيزيقي قبل تمدن القطيع البشري ،كائن نستطيع القول بأن له أسبقية
اﻹضافة في العصر الحديث ،بما أنه استطاع وبجدارة أن يضيف إلى عالم الحيوان شبقه
اﻹنساني.
) (5
لن ترى من ُيصغي إلى ترنيمتك المحاكية لنغمات سواك ،طالما أن هناك المئات مثلك
صدى يثير
تماماً يعزفون ذات اﻷلحان التي مل الناس من سماعها ،ولن يكون لصهيلك
ً
كنت كما السائبة ُمساقا ً من ِقبل حوذي الغريزة ،كما ُتساق
اﻻنتباه أو يخلب العقول ،طالما َ
ً
محمحمة ِمن وقع جماح الحاجة ،حيث يشدها الجوع صوب قثاء الحقول.
البهائم
ُ
ماذا لو أرسلت لك المرأة قائلةً:
ٌأية جواهر فكرية أو معرفية ُترتجى
رجل ﻻ يرى اﻷنثى إﻻﱠ عظمةً
ِمن
ٍ
كلب
أقرب إلى
وهو
ُ
ٍ
ساقته الغريزة إلى ديارها؟

 استهﻼلِ :من بعض الغرائب في حياته ،أن تلك اﻷنثى
التي كان ذكور الحارة كالقطعان المطيعة التي تتبع الراعي
شوق يزحفون نحوها ،لم تكن بالنسبة له أكثر من
وهم بكل
ٍ
كابوس ودّ مرارا ً التخلص من ثقلها على أنفاسه.
ٍ
) (1
العجب ،والقريب إلى اﻻنبهار،
إليك كﻼما ً يدعو
عندما ُيهرق في الطريق
ِ
َ
البعيد إلى ُ ِ
الناظر من حﻼوة
ويغرق
ويسوق المستمع من رقة الترنيم البوحي إلى هاوية اﻹنطرابُ ،
َ
البهرج في قاع الثمالة ،ويمد أمامك قبيل الوطء أبهى نمارق الوداد ،بينما يصدر عنه
ِ
كحال َمن
نظرات قادمة من جوف اﻻشمئزاز،
عقب اﻹنتهاء من عملية اﻹندماج المؤقت
َ
ِ
غريزي صرف ،إﻻّ أن
بهيم
ينظر ملياً إلى بقايا
ٍ
ﱞ
جيفة في وادي النفوق ،اعلمي حينها بأنه ٌ
ﱡ
منك ،واﻻقتراب من مناخ الوداعة
إليك ،والدنو
التودد
الحاجة البيولوجية دعته إلى
ِ
ِ
واﻷنس ُ ً
كدكتاتور ّ
مظفر إلى سابق عنجهيته.
المراد يعود
برهة ،وبعد أن ينال
َ
ِ
ٍ
) (2
الخسة لدى بعض الذكور في إطار العمل اليومي أو مجاﻻت الفنون والكتابة
من عﻼمات ِ
واﻹبداع؛ التطوع سراً وعلى أحر من الجمر لمؤازرة أو تصويب أي عثرة عملية أو فنية
أو كتابية تعترض سبيل اﻷنثى ،في الوقت الذي تراهُ يتفاخر علنا ً باكتشاف العثرات لدى
أقرانه من معشر الرجال ،وذلك ِمن باب الطعن واﻻستخفاف بهم؛ ومن ثم التصفيق
للحسناء لمجرد حضورها كجسد ماثل أو غائب ،هذا قبل التعامل معها كإنسانة صاحبة
موقف مناهض لتصورات المحتفي ،كأي ٍ
فرد من معشر
فكر معارض أو
ٍ
رأي ٍ مخالف أو ٍ
ّ
جزم ُيتوقع حيال اﻷمر بأن تقريظ ّ
الذكر وتلويحه لها ﻻ يأتي إﻻﱠ من
الذكور ،فمن غير
ٍ
ﱡ
التودد المفضي إلى النيل ﻻ أكثر.
كوة

) (6

) (7
غصن الى غصن
عادةً ما يقال عن الذي ُيغير مواقفه بيسر كتنقل العصفور من
ٍ
بالمذبذب ،وهي كصفة غالبا ً ما ُتطلق على الساسة والمثقفين ،ولكن ماذا عن ذبذبات النفر
الذي يتنقل من ُانثى ﻷنثى؟ ﻻ ليصنع من رحيقهن العسل كما تفعل النحلة لمعشرها
اﻷول لمناهلهن ومن ثم يركلهن وكأنه كان
المرتشف ّ
وكذلك لبني البشر ،إنما ليكون ُ
يقضي حاجة عابرة من احتياجاته البيولوجية.
) (8
تراك المنيرةُ في مواضع الكبرياء ّإﻻ يوم تسمو بكلك ،وبالتالي تعرض عن الوضاعة
لن
َ
تراك في موقع َمن يقود الغريزة ،ولست على هيئة
في الوصول إلى المبتغى ،وتود أن
َ
كالجرو تقودك.
الخانع أمام الشهوة وهي التي
ِ
) (9
يعبرون عن رغباتهم من خﻼل اﻻقتحام ،فيما المرأة فتكتفي باﻹيحاء إذا
ُيقال بأن الرجال ُ ّ
ما ّ
ودت الولوج إلى عالم أحدهم ،ولكن أليس في المداهمات المتكررة للرجل على
لفتة
مضاربهن فيه شيء من الوقاحة الزائدة ،خصوصا ً إذا لم يصدر من ِقبل المرأة ّأية ٍ
اﻻيماء؛ لذا تأدب يا رجل لكي ﻻ تظهر محاوﻻتك أشبه
تثبت للناظر بأنها كانت من عالم ِ
كلب في صحراء.
بعواء
ٍ
)(10
كما ُيعاني الكثير من الشهوانيين من عقدة حصر الكوكب كله في موقعٍ واحد ،وبالتالي
عدم القدرة على الفصل بين اﻷنثى والجنس ،والتفكير بالمرأة فقط عبر استحضار
الهواجس اﻹباحية وأدوات الغريزة ،كذلك الحال نرى بعض قراء أو كتاب اﻷدب فليس
بمقدورهم رؤية الفن واﻹبداع من غير كلمات الغزل والتشبب ،وكأن الكوكب خالي من
القضايا الكبرى والمواضيع المهمة والمشاكل الجوهرية والمفارقات الحياتية وقبح أو
ً
إضافة إلى ما في كوكبنا من حيوات أو كائنات ،حتى تركوا العالم بأسره
جمال الطبيعة،
وتفرغوا لذلك الجزء المنزوي والمخفي من الجسد 

) (3
شوهدَ وهو يخاطب مرآته قائﻼً:
في لحظة الصراحة القصوى مع
ِ
الذات ِ
أنا أعرف أنك ﻻ تحبها
وﻻ تميل لﻼستمرار معها
وﻻ تفكر بمصادقتها طويﻼً
وﻻ تفكر باﻻنضمام إلي ُخلجاتها
السكر
وﻻ تنوي المكوث في عينيها حتى أوان ُ
ﻻ ،وﻻ يحلو لك اﻻقتران بعالمها
لكنها الغريزة أعرفها
هي التي تجرفك كل حين إليها.
) (4
ُ
ذكرت بأن البعل الذي
أذكر بأني في مادة تحت عنوان "شيء عن الحب ومثالب أهله"
ٌ
حيوان
ينطلق نحو المرأة بوجه عام من قاعدة إيروتيكية ثابتة هو ليس برجل إنما هو
LEFTIST
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أن تأثيرهما السياسي على الدول اﻷعضاء فيها سيقف حجر عثرة أمام تحريك الدعاوي
الفلسطينية ضد إسرائيل ،تماما ً كما ستشكل نصوص ميثاق روما نفسها عائقا ً ﻻ يقل
شراسة .منذ دخولها حيز النفاذ عام  ،2002اثارت المحكمة الجنائية الدولية الشكوك
حول مصدقيتها والقلق من أن تكون صورة عن المحاكمات الخاصة المسيسة ،والتي
جاءت في عقود سابقة .وتتهم المحكمة اليوم بأنها أداة سياسية بثوب قانوني ،ﻻ تختلف
ً
كثيراعن مجلس اﻷمن ،الذي تحقق من خﻼله القوى العظمى مصالحها على حساب دول
العالم الثالث .وكانت جنوب أفريقيا قد انسحبت من المحكمة عام  ، 2016بحجة عدم
نزاهتها .لم تتحرك المحكمة عندما قدمت لها شكاوي من قبل ضد إسرائيل والوﻻيات
المتحدة وبريطانيا ،كما رفضت النظر في حالة اسطول الحرية ،ولم تقم المحكمة منذ
دخولها حيز النفاذ اﻻ بفتح تحقيقات ﻷربع حاﻻت لدول أفريقية ،باﻹضافة إلى حالتي
دارفور وليبيا عام  ،2016كما وافقت عام  ،2019على اجراء تحقيقات في الجرائم
المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا ،وفي العراق وفلسطين كذلك.
كانت فلسطين قد أحالت الوضع فيها الى المدعى العام للمحكمة الجنائية ،في الثاني
والعشرين من آيار عام  ،2018مطالبة بالتحقيق في عدد من جرائم اﻻحتﻼل على رأسها
اﻻستيطان .وفي العشرين من كانون اﻷول من العام التالي ،وبعد اجراء التحقيق
التمهيدي اﻻلزامي ،أعلنت فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة ،أنه بعد استيفاء جميع
المعايير القانونية بفتح التحقيق وانطﻼقا ً من قناعتها بأن هناك "أساسا معقوﻻ لﻼعتقاد
بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في تلك اﻷراضي بما فيها القدس الشرقية ،اعتبرت
أن الجيش اﻹسرائيلي والجماعات الفلسطينية المقاومة جناة محتملين ،اﻻ أنها قررت
التوجه إلى الدائرة التمهيدية اﻷولى للمحكمة ،قبل البدء باجراءات التحقيق ،في سبيل
التحقق من مدى انطباق اختصاص الوﻻية الجنائية اﻹقليمية للمحكمة على فلسطين .جاء
ذلك على الرغم من أنه بمجرد موافقة المحكمة الجنائية على طلب انضمام فلسطين إلى
نظام روما اﻷساس يعد اقراراً بقانونية مكانتها كدولة .ولم تتمكن فلسطين من التقدم
لﻼنضمام إلى المحكمة اﻻ في عام  ،2014أي بعد حصولها على صفة دولة غير عضو
في اﻷمم المتحدة عام .2012
هذه ليست المرة اﻷولى التي تتوجه فيها فلسطين لتحريك دعوة قضائية في المحكمة
الجنائية ضد إسرائيل ،اذ طرقت أبواب المحكمة عام  2009لتحريك دعوة ضد إسرائيل
ﻻرتكابها جرائم حرب في غزة ،ورفضت المحكمة الدعوة بعد ثﻼث سنوات بحجة أن
المركز القانوني لفلسطين كدولة غير واضح .وكان الفلسطينيون قد تقدموا للمحكمة
لتحريك دعوة ضد إسرائيل قبل ذلك في عام  2003بعد اجتياح قوات اﻻحتﻼل
اﻻسرائيلي لﻸراضي الفلسطينية ،ورفض طلبهم أيضا بحجة عدم امتﻼك فلسطين المكانة
التي تؤهلها لرفع دعوة ضد إسرائيل .جاء تلك المواقف للمحكمة تجاه الفلسطينيين على
الرغم من أنه يحق لثﻼث جهات إحالة الدعاوي في اطارها ،فباﻻضافة إلى الدول
اﻷعضاء في المحكمة ،يحق للمدعي العام احالة الدعوة ،كما يحق لمجلس اﻷمن ذلك
أيضا ً .وأحال المدعي العام للمحكمة الجنائية قضية بطلب من دولة ساحل العاج عام
 ،2016ﻷنها لم تكن بعد طرفا في عضوية المحكمة .كما أحال مجلس اﻷمن قضيتين
لدولتين ليستا طرف في المحكمة الجنائية ،كما في حالة دارفور في قراره رقم 1593
لعام  2005وفي حالة ليبيا في القرار  1970عام .2011

 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الخامس من الشهر الجاري قرارا ً يقضي
بوﻻيتها القضائية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في اﻷراضي الفلسطينية المحتلة منذ
عام  ،1967اﻷمر الذي يمكن أن يسمح بفتح تحقيقات في تلك الجرائم ،وهو حلم طالما
راود الفلسطينيين بمحاسبة المحتل على جرائمه بحقهم .وبينما اعتبرت وزارة الخارجية
الفلسطينية بأنه يوم "تاريخي لمبدأ المساءلة" ،كما اعتبره آخرون "انتصار للحق
والعدالة والحرية وللقيم اﻷخﻼقية في العالم" ،نظر اليه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء
إسرائيل بأنه يضعف حق بﻼده في "الدفاع عن نفسها" ،مشددا ً على أنها "ستحمي
جنودها من المقاضاة" .ولم تخف الوﻻيات المتحدة قلقها من ممارسة اختصاص المحكمة
على العسكريين اﻹسرائيليين .وتعكس تلك التصريحات واقع الحال الذي سيواجه النظرة
المتفائلة للفلسطينيين ،في ظل سياسة إسرائيل التي تصر على قلب الحقائق وانكار واقع
اﻻحتﻼل ،ودعم الوﻻيات المتحدة المطلق لها على أنها دولة فوق القانون.
خاضت فلسطين في سبيل الوصول إلى هذا القرار معارك شرسة ،اﻻ أن المعارك
القادمة ستكون أشد شراسة ،نظراً لما ستواجهه من عوائق سياسية وقانونية .ورغم عدم
ً
أصﻼ ،اﻻ
مصادقة إسرئيل على نظام المحكمة بينما لم توقع عليه الوﻻيات المتحدة عليه

سيواجه الفلسطينيون العديد من العوائق في تحريك الدعاوي ضد إسرائيل ،فباﻻضافة
إلى الضغوط السياسية والمالية التي ستمارسها الوﻻيات المتحدة وإسرائيل على
الفلسطينيين وكذلك على أعضاء المحكمة وكوادرها ،ستقوم أيضا ً بالتأثير على الدول
اﻷعضاء في المحكمة ،ناهيك عن العقبات القانونية الموجودة في نظام المحكمة ،والتي
ستستغلها إسرائيل لتشكل حجر عثرة أيضا أمام تطلعات الفلسطينيين .وكان قد واجه
الفلسطينيون ضغوط سياسية ومالية بعد قرارهم بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية ﻻحالة
شكاوي ضد إسرائيل عام  ،2018قوبلت باغﻼق مكتب منظمة التحرير في واشنطن،
وحجز إسرائيل ﻷموال المقاصة .إن التهديدات اﻻمريكية قد ﻻ تطول الفلسطينيين فقط
وإنما أيضا قد تصل لكوادر المحكمة نفسها.
وكان قد أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية اﻷمريكي السابق
في شهر آذار عام  2019حظر منح تأشيرات لجميع أعضاء
المحكمة الذين سيحققون مع أمريكيين ارتكبوا جرائم حرب
في أفغانستان .وكانت المدعية العامة قد تقدمت بطلب
للمحكمة في شهر تشرين ثاني عام  2017للتحقيق في جرائم
ضد اﻹنسانية ارتكبتها القوات اﻷمريكية ،اﻻ أنه في النهاية
وتحت وطأة الضغوط ،،رفضت الدائرة التمهيدية في
المحكمة الجنائية باﻻجماع في نيسان  2019الطلب.
كما سيواجه الفلسطينيون ضغوط الوﻻيات المتحدة وإسرائيل على الدول اﻷعضاء ،سواء
داخل المحكمة أثناء فترة إحالة الدعاوي ضد إسرائيــل أو حتى إن نجحت المحكمـــة في
اليساري
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استصدار قرارات ضدها .ويعتبر تعاون الدول اﻷعضاء في المحكمة ركيزة أساسية في
عملها ،ويضمن حسن سير عملها وفاعليتها وحتى شرعيتها .وتعتمد المحكمة على دعم
الدول في اجراء التحقيقات وتقديم المعلومات ودعم قراراتها وفق المادة  86من نظامها
اﻷساس .وقد شهدت ساحات المحكمة جانب من تلك الضغوط خﻼل العامين الماضيين،
بعدما أحالت فلسطين عدد من القضايا للمحكمة عام  ،2018وانتهت بقرار المدعية نهاية
عام  ،2019بضرورة التأكد من مدى تحقق الوﻻية اﻹقليمية للمحكمة على دولة فلسطين،
تحت وطأة التدخﻼت والضغوط التي مارستها الوﻻيات المتحدة وإسرائيل على المحكمة،
حيث أفادت ست الدول من أعضاء المحكمة )البرازيل والمجر والنمسا وألمانيا وأستراليا
والتشيك( ،بعدم وﻻية المحكمة الجنائية الدولية على اﻷراضي الفلسطينية ،بهدف تعطيل
فتح المحكمة تحقيق رسمي في القضايا المحالة اليها .وترفض الوﻻيات المتحدة وإسرائيل
اعتبار فلسطين دولة وتعتبرها كيانا ً سياسيا ً ذا سلطة محدودة نشأ بفعل إتفاقيات أوسلو.
كما بدأت الوﻻيات المتحدة وإسرائيل بتوقيع إتفاقيات ثنائية مع الدول اﻷعضاء في
المحكمة تقوم على أساس عدم تسليم مرتكبي الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية .كما أن
مبدأ الحصانة يعتبر عائقا ً آخر أمام تسليم المجرمين الدوليين ،والذي يأتي من ضمن بنود
تلك اﻻتفاقيات الثنائية ،والتي تتعارض مع بنود نظام روما.
من أهم المعيقات القانونية التي قد يواجهها الفلسطينيون أثناء نظر المحكمة في الدعاوي
المرفوعة أمامها دور مجلس اﻷمن حسب ما تنص عليه مقررات نظام روما ،اذ تمنحه
المادة  16منها صﻼحيات واسعة ،تسمح له بإيقاف إجراءات التحقيق أو ارجاء النظر في
الدعوى أو حتى تأجيل المحاكمة ،ويمكن للمجلس الطلب من المدعي العام ارجاء
التحقيق أو المحاكمة في أي جريمة لمدة  12شهر ويمكن أن تجدد مرة أخرى ،اﻷمر
الذي قد يؤثر على اﻷدلة .كما يمكن لمجلس اﻷمن ،وتحت بند تحقيق السلم واﻷمن
الدوليين ،استفراده بالنظر في جرائم العدوان ،اذ تنص المادة  34و 39من ميثاق اﻷمم
المتحدة على أنه يجوز لمجلس اﻷمن التحقيق في أي نزاع أو حالة ربما تعرض اﻷمن
والسلم الدوليين للخطر ،ويحق له أيضا ً تحديد طبيعة مثل تلك اﻻعمال.
رغم عدم توقيع إسرائيل على ميثاق روما ،اﻻ أن الدول التي تقع الجرائم في أراضيها
تخضع ﻻختصاص المحكمة الجنائية الدولية .ومن المتوقع أن ترفض إسرائيل التعاون
مع المحكمة الجنائية في تحقيقاتها ،كما رفضت قبل ذلك التعاون مع لجان التحقيق طوال
سنوات احتﻼلها منذ عام  1967حتى اليوم .كما يمكن ﻹسرائيل أيضا ً التذرع بالسيادة
الوطنية ومبدأ التكامل في اجراء التحقيقات والمحاكمات لجنودها ،لتقويض دور المحكمة
الجنائية في النظر في الدعاوي المرفوعة أمامها من قبل الفلسطينيين ،مستندة إلى أن
اختصاص المحكمة الدولة وحسب المادة  17من نظامها اﻷساسي ،والتي يعتبر
ً
تكميليا ،يأتي في حالة عدم نجاح الدول في محاكمة مرتكبي مثل تلك الجرائم
اختصاصها
فيها .وتقوم إسرائيل بالفعل باجراء تحقيقات ومحاكمات صورية لجنودها المتورطين في
جرائم ضد الفلسطينيين ،في اطار سيادة القاعدة القانونية اﻷساسية في القانون الجنائي
والتي تؤكد على عدم جواز مساءلة الشخص عن ذات الفعل أكثر من مرة.
ليس هناك ثوابت في العﻼقات الدولية والتحالفات السياسية ،ويبقى الثابت الوحيد هو أن
جرائم إسرائيل ﻻ تسقط بالتقادم ،اﻷمر الذي يؤكد أنه سيتم محاسبة إسرائيل على
جرائمها بحق الفلسطينيين ولو بعد حين .وليس هناك شك في أن خطوة انضمام فلسطين
للمحكمة الجنائية الدولية والتي ستفتح المجال لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق
الفلسطينيين تعد بحد ذاتها انتصار دبلوماسي وسياسي للفلسطينيين وتشكل شكﻼً من
أشكال الردع ﻹسرائيل وممارساتها في اﻷراضي المحتلة ،وهو الذي يفسر حالة القلق
التي تعيشها دولة اﻻحتﻼل بعد صدور هذا القرار اﻷخير.
وتبقى تلك الثغرات القانونية أيضا ً في مصلحة الفلسطينيين ،فعلى الرغم من عدم إمكانية
إحالة الجرائم المرتكبة خﻼل حروب غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية من خﻼل دولة
فلسطين ،ﻻن النطاق الزمني للمحكمة يسري على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ تصديق
الدولة المشتكية على ميثاق المحكمة ،اﻻ انه من الممكن أيضا ً للمحكمة النظر في حروب
غزة من خﻼل اﻹحالة من قبل مجلس اﻻمن أو المدعي العام للمحكمة.
ويمكن لفلسطين أيضا ً أن تعدل تشريعاتها المحلية ،لتتوائم مع المعاهدات الدولية التي
انضمت اليها بما فيها ميثاق روما اﻷساسي واتفاقيات جنيف اﻷربعة وبروتوكوﻻتها،
وذلك بادراج الجرائم ضد اﻹنسانية والعدوان والحرب واﻹبادة الجماعية ضمن
تشريعاتها ،مع الوضع في اﻻعتبار الحق المشروع للمقاومة في ظل وجود اﻻحتﻼل،
اﻷمر الذي سيخرج رجال المقاومة الفلسطينية من نطاق تحقيقات ومحاكمات وعقوبات
المحكمة الجنائية الدولية ،في اطار تمكين القضاء الفلسطيني من العمل وفق مبدأ التكامل
في اجراء التحقيقات في مثل تلك اﻻعمال محليا ً .كما يمكن تنسيق أعمال المقاومة
فلسطينيا ً لتراعي اﻻعتبارات القانونية الدولية .هذا باﻹضافة إلى ضرورة تفعيل عمل
اللجنة الوطنية العليا للمحكمة الجنائية والتي كانت برئاسة الراحل صائب عريقات،
لتكون أكثر تخصصا ً وتنوعا ً
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 لبنان يقترب من ترسيم الحدود … والسودان دخل بوابة
التطبيع ببعض بيانات اﻻستنكار وﻻ اكثر أكان ذلك داخليا او
خارجيا واﻻمارات تفتح بوابات العﻼقات التجارية على
مصراعيها ولم يعد اسم العدو الصهيوني او دولة اﻻحتﻼل
او الكيان المزعوم او الكيان المسخ او ما يسمى بإسرائيل
قائما فقد غابت كل هذه التسميات عن قاموس العرب ونهائيا
ليحل مكانها مفردات جديدة نتقن ابتكارها وأخطرها ما
نستخدمه نحن الفلسطينيون بكلمة "الطرف اﻵخر أو الجانب
اﻵخر".
واخطر ما في هذا التعبير ان يقاربنا بهم حد اعتبارنا قطبين متساويين لمعادلة واحدة
دون ان نجد ما يساوي ذلك لديهم على اﻹطﻼق فلم يغيروا من قواميس لغتهم حرفا واحدا
وظللنا بالنسبة لهم كما كنا ولم يجرؤ احد من المطبعين على مطالبتهم بتغيير مناهجهم
المدرسية او بلجم إعﻼمهم عن مهاجمتنا وتصويرنا بصور مزرية ﻻ تليق بالبشر حتى
بل رحنا نحن متطوعين نلجم إعﻼمنا وصحافتنا وكتابنا وتطوع البعض منا للدفاع عن
حق المحتلين بأرضنا وصار حماة العروبة حماة للمشروع الصهيوني في المنطقة وباتت
الدولة اﻻمبريالية اﻷولى سيدة كل شيء وصار احتﻼل العراق أمر مفروغ منه
وقواعدهم في كل بلد عربي حق مطلق ،بل ان الدول التي تستقبل القواعد اﻻمريكية علنا
كمضيفة للمعتدين على كل ما هو عربي ومن يسرقون ثرواتنا علنا هي اﻻكثر قدرة على
الظهور بمظهر الوطنية والقومية وكأنها حامي حمى العرب .وتجبر دولة مثل السودان
على التكفير عن جريمتها بمحاربة امريكا بان تدفع الثمن تطبيعا مع دولة اﻻحتﻼل
وتجبر دولة صغيرة ومسالمة كدولة اﻻمارات العربية المتحدة على شراء صفقة طائرات
اف  35بمليارات الدوﻻرات لكن المثير باﻷمر ان شروط اسرائيل ستكون حاضرة حتى
في صفقة عربية بالمليارات وستلتزم الوﻻيات المتحدة بان ﻻ تمتلك طائرات الشبح هذه
المواصفات التي تمتلكها نفس الطائرات لدى اسرائيل بحيث تضمن الوﻻيات المتحدة
استمرار التفوق العسكري لدولة اﻻحتﻼل في كل المراحل.
وحسب وكالة رويتر لﻸنباء فان "أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس كيفية هيكلة
صفقة بدون تشغيل الطائرات وذلك من أجل أن تكون مغايرة للمزايا التي تمتلكها
إسرائيل" وبالتالي فان دوﻻ عربية ستدفع ثمنا ﻷسلحة ﻻ معنى لها كما سبق ودفعت
السعودية ما يقارب ال  500مليار دوﻻر ثمنا لصفقات كانت اﻷسلحة أهمها وتبجح وﻻ
زال دونالد ترامب عن قيمة وأهمية صفقات المليارات لدى العرب وعدد فرص العمل
التي ستوفرها وكذا فعل نتنياهو تعليقا على اﻻتفاق مع اﻻمارات في حين يعاني
الفلسطيني يوميا من غياب قوت يومه وصار العمل في مشاريع دولة اﻻحتﻼل بما في
ذلك المشاريع اﻻستيطانية هو مصدر الدخل اﻷهم لﻼقتصاد الفلسطيني مما يجعل حكاية
قرع خزان الراحل العظيم غسان كنفاني حكاية ممجوجة بعد ان صارت قرعا على
أمعاء اﻷطفال وتحولت من فعل أراد به كنفاني ان نطلق للكفاح فعله غالى الفاض يراد
بها التحذلق بالكﻼم ﻻ اكثر وﻻ اقل.
ﻻ تأشيرات دخول لمواطن دولة اﻻحتﻼل إلى اﻻمارات وﻻ إلى تركيا وكذا سنجد العرب
يتسابقون على فعل ذلك بحيث يصبح من يحمل جواز سفر اﻻحتﻼل هو الزائر المفضل
للعرب بينما قد يخرجون جواز السفر الفلسطيني من الخدمة ونعود نستجدي بطاقة سفر
بعد ان يجد اﻹماراتي تل أبيب اقرب من عمان ويجد العماني حيفا اقرب من القاهرة
وتضيف مطاعم العرب العبرية إلى قوائم الطعام الذي ﻻ يجده المواطن الغزي وﻻ احد
يعلم بجوع أبناء الموظفين العموميين في الضفة الغربية وثمن الخبز تستثمره دولة
اﻻحتﻼل بمشاريع مشتركة مع عرب التطبيع وما بين الخبز والمليار يظل العربي من
يدفع نقدا والفلسطيني من يدفع قهرا وجوعا ويظل اﻻستنكار سﻼحنا من بعيد وﻻ شيء
اكثر وسنواصل اﻹكثار من اﻻستنكار ويواصلون اﻹكثار من التهويد واﻻستيطان بعد ان
صمت العرب وجفت حلوقنا.
على يد عرب امريكا باعت الحرة في سوريا ثدييها واختفت ماجدات العراق ونساء
القبيلة في ليبيا صرن بﻼ قبيلة واليمن صارت جزرا محروقة وجاع السودان حتى ركع
واذا لم يستطيعوا تحطيم ارادة امة فان عرب امريكا جاهزين للشراء لصالح اعدائهم فها
هي السودان تشتري قسرا خبزها بالركوع وﻻ زال الجوع سيد الموقف في فلسطين فأي
تطبيع يريدون ولماذا يجري الصمت والتعتيم على كل ما يجري وهل هناك طريق
للتطبيع ندشنه نحن بجوعنا المسكوت عنه عنوة 
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تبتلعه الفقاعة ،وتتعلق في الفضاء فوق المعسكر ،يصبح المعسكر المعتقل غارقا ً في سكون يلفه كما تلف الفقاعة ساكنها ،شعر أن هذا المكان يمتص
روحه في هذه الساعة بغض النظر عن أي اسم يحمله ،معتقل النقب الصحراوي ،معتقل كتسعوت بلغة السجان ،معتقل أنصار  3بلغة المعتقلين .سكون
يتبعه اختفاء تدريجي لكل شيء ،فقاعة أخرى تمتص تدريجياً الخيام والساحة وسياج اﻷسﻼك الشائكة وأبراج المراقبة والجنود المدججين بالسﻼح حول
ساحة الخيام ،وتلتهم حتى أعمدة الكشافات الضوئية .كل شيء خارج الفقاعة يصبح كتلة من الﻼشيء يلفها السكون .يسكن الفقاعة طافيا ً في فضائها،
أمواج ترفعه عالياً ّ
ليحلق على جناح اﻷمل والتفاؤل لحظة ،ثم تأتي أمواج أقوى تلقيه في أغوار من التشاؤم.
تتملكه هذه الحالة مع اقتراب موعد انتهاء فترة اﻻعتقال اﻹداري ،هل سيخرج من هنا أم سيجددون اعتقاله لفترة أخرى؟ وماذا يكلفهم التجديد أكثر من توقيع قائد المنطقة الوسطى
في جيش اﻻحتﻼل ،كل يحتاجه اﻷمر قلب أسود حاقد وتوقيع على أمر جديد .نفض عن نفسه موجة القلق والتشاؤم التي هاجمته ،وما أن ﻻحت له خياﻻت الصورة اﻷخرى حتى
تمسك بها بقوة ،ألقى نفسه في مياه التفاؤل .انفتحت الصورة البهية المأمولة ،تمسك بها ،عمل كل ما باستطاعته ليبقى فيها .يرى نفسه حراً يمارس يعانق زوجته وأطفاله ،يغذي
ً
مبكرا يوم العطلة اﻷسبوعية واﻻنطﻼق ﻹحضار الفطور التقليدي ،يمشي في شوارع البلدة القديمة ويتسوق من محﻼتها ،ويستنشق
الصورة بتفاصيل ،يمارس هوايته باﻻستيقاظ
الروائح التي تمﻸ أجواءها ،تختلط الرائحة المنبعثة من حانوت العطار مع رائحة الخضروات الطازجة والنعناع من بسطة الخضار المجاورة ،برائحة الخبز الطازج من الفرن
المقابل .يعود بسيارته التي تركها عند مدخل البلدة القديمة إلى البيت ويجلسون حول مائدة الفطور.
تنغلق الصفحة ،ينتعش اﻷمل بعدم تجديد اﻻعتقال اﻹداري لفترة أخرى .تضيق المسافة بينه وبين اﻷحباب ،المسافة الكبيرة بالجغرافيا والتي تزداد في بعدها بمنع الزيارة عنه ،تلك
المسافة تتقلص ،تصبح في تلك اللحظة صغيرة أمام الصور التي تفتحت في ذهنه حية للزوجة واﻷطفال .انفجرت الفقاعة ،خرج من تحليقه في ذلك العالم الجميل ليسمع اﻷصوات
الجدي بين بعض الرفاق في الزاوية الجنوبية من الخيمة ،وتضج بضحك متواصل من مجموعة أخرى في الزاوية الشمالية من نكتة
التي تمﻸ المكان حوله .خيمته تضج بالنقاش
ّ
يعرف به أكثر من اسمه.
أطلقها اﻷ رنب ،هكذا ينادي سكان الخيمة عبد الرحيم ،ورغم إلحاحهم عليه يظل يؤجل وعده لهم بأن يخبرهم عن سبب هذا اللقب الذي ُ َ
عاد إلى عالم الواقع ،الساعة الحادية عشرة ،ساعة اشتداد الحر ووصول اﻷرواح الحناجر من شدة هذا الحر الذي ﻻ تحمي الخيام ساكنيها منه أو من أخيه البرد ً
ليﻼ ،لكن الجو هذا
ً
نسبيا ،تمر غمامة تحجب الشمس أو تخفف وطأها ،وتهب نسمات منعشة وكأن المكان ليس من الصحراء .أنعشته النسمات ،ولكنها لم تستطع أن تخلق عنده رغبة في
اليوم رحيم
عمل شيء ،ﻻ يرغب في الحديث مع أحد ،وﻻ اﻻنضمام إلى النقاش الجاري في الزاوية الجنوبية رغم رغبته في الرد على مغالطات إبراهيم الذي يفتي في الفكر الماركسي كما يفتي
الشيوخ في اﻷمور الدينية .قبل يومين كان الجو أسوأ من هذا بدرجات ،كان "ثقيل الدم" بكل ما تعنيه الكلمة ،ورغم ذلك كان يتمتع بحيوية ونشاط أفضل منهما اﻵن .أقنع نفسه بأن
ً
الواحد يستيقظ أحيانا ً
كسوﻻ مصابا ً بملل ﻻ يدري سببه وأن ذلك سيزول بالتأكيد.
كانت هذه الفكرة البسيطة بوابة العودة إلى التفكير بشيء مفيد ،كانت بوابة الخروج من اﻵثار التي صنعها التحليق في الفقاعة .قرر أن يجعل بوابة الخروج تفضي إلى بوابة
ستساعده على إنهاء هذه الحالة ،قرر أن يكتب لها رسالة يشرح فيها وضعه منذ الصباح ،إنه بحاجة إلى قلب محب يستوعب ما سيخرج من قلبه المتعب .تناول نموذج الرسالة
ّ
ليسطر صفحة الرسالة حتى تستوعب أكبر كمية من
الفارغ الذي توزعه إدارة المعتقل على المعتقلين بمقدار .تناول القلم الرصاص وتناول قطعة الخشب التي يستعملها كمسطرة
الكلمات ،وحتى تكون رسالته مرتبة ،هو يحب الترتيب وهي تحبه أكثر.
كتب " كل الحب واﻷشواق ،وأحر القبﻼت عبر هذه المسافة الكبيرة الصغيرة التي تفصلني عنكم .آمل أن تكونوا بخير".
توقف وهو يرى جمله قصيرة متقطعة ،ﻻ بد أ ن هذا سيقلقها ،ستفهم أنه ليس على ما يرام ،تنفس بعمق وقرر أن يخرج نفسه نهائيا ً من هذا الوضع ،قرر أن يتحدث إليها ،الحديث
الدافئ حتى لو كان على صفحة رسالة ،قد تصل بعد خروجه ،كفيل بذلك .استأنف الكتابة.
علي الملل ،وقعت أسير سر حان أخذني بعيداً وكان تأثيره سيئا ً
علي إذ جاء على خلفية هذه البداية ،حاولت أن أشغل نفسي بشيء ،قرأت
"استيقظت هذا الصباح كسوﻻً يسيطر
ّ
ّ
علي الملل ،رزحت تحت ثقل الروتين ،أشعر بحاجة للتغيير ،بحاجة لشيء يشدني من هذه الحالة ،لست ضد السرحان ،ولكن حين يأتي
سيطر
صفحات قليلة من رواية ثم تركتها،
ّ
ً
متعبا ،أما حين يأتي على خلفية اﻷمل والتفاؤل فإنه يكون فواراً باﻷلوان الزاهية ،يكون منعشا ً مثل كأس عصير الليمون الذي تصنعينه لي واستمتع به
على خلفية مثل هذه فإنه يكون
حين أعود إلى البيت من يوم عمل طويل ومتعب ،أشربه وأسترخي ،ﷲ ،ﷲ على ذلك الكأس كم أشتاق إليه".
وسع بابه المنشود للخروج من وضعه .اندمج أكثر وﻻحظ أن عباراته صارت أرشق وأكثر حيوية.
شعر أن الحديث عن عصير الليمون البارد وعن العودة إلى البيت بعد العمل قد ّ
استقبل نسمة جاءت من طرف الخيمة الشمالي المرفوع حتى المنتصف ،استقبلها بترحاب .توقف قليﻼً عن الكتابة ،وقرر أن يتصفح الصور والرسائل التي تجمعت لديه منذ أن
ً
ممكنا ،بعد فترة طويلة من الحرمان من هذه النعمة .أخرج الصور وألقى على الوجوه التي يشتاق للقائها تحية الصباح ،تواصل مع
أصبح وصول الرسائل التي تحتوي الصور
الصور ،تواصل معها ومع اﻷطفال .قرأ للمرة التي ﻻ يعرف تعدادها مقاطع من الرسائل ،وعاد ليكتب.
صبحت عليك وأنت تظهرين في الصور وكأنك ﻻ تقصدين
أصبح عليكم ،أخرجت الصور،
" المهم ،قلت لنفسي أن أفضل السبل لمحاربة هذا الملل وقهره هو أن
وصبحت عليكمّ ،
ّ
ّ
الظهور ،وكأن الصور لﻸوﻻد وﻻ تعنيك ،يجب أن تستعدي لل صورة ،تعلمي من هذه البنت الماهرة التي تعرف كيف تستعد للصورة عند اﻷزهار وعند النافورة ،بنتنا ستصبح فنانة،
أما الصغير فصوره رائعة ،وأروعها صورته مع تلك الضحكة المشرقة وصورته وهو يصفق بيديه وقدميه .فعلت الصور فعلها ،وقرأت بعض الرسائل ففعلت هي اﻷخرى فعلها.
ا للقاء معكم في الصور والرسائل ومن خﻼل كتابة هذه الرسالة ّ
بدد الملل ،بدأت أشعر بذلك ،كأنني شربت من يدك عصير الليمون الطازج المميز .الشباب في الخيمة يقتلون الملل
لدي ما أقرأه اﻵن .أشعر بأنني بحاجة إلى الجلوس مع الشباب والمشاركة في النقاش الدائر .أنا اﻵن
بلعب طاولة الزهر أو الدومينو ،بالنسبة لي القراءة أفضل الطرق لكن ليس ّ
قبلي اﻷطفال عني".
أفضل .سأعود للكتابة ،ما زال في الرسالة الكثير من الحيز .وما زال لدي الكثير ﻷكتبه ،قد يتطور اﻷمر إلى قصيدة جديدة .إلى اللقاء مع قبﻼتيّ ،
ً
نقاشا ،خلونا نضحك
طوى الرسالة بحرص ووضعها في الكتاب ،اتجه نحو حلقة النقاش في الجهة الجنوبية من الخيمة واقترح عليهم اﻻنضمام إلى مجموعة الجهة الشمالية "يكفي
وننبسط".
اليساري

23 – The Leftist Writer :: Issue No. 55 :: March 1st 2021

 يصعب الحديث عن فيروز ،وشعاع الفيروز ،بمعزل
عن عاصي الرحباني وشقيقه منصور فالثﻼثة ،الذين
يخيل إلينا أنهم موجودون منذ زمن ﻻ يمكن تحديده،
أقتحموا الساحة الفنية في مطلع النصف الثاني من القرن
الماضي ،حيث بدات آنذاك حركة تجديد في الموسيقى
والغناء العربيين .لكن ذلك التجديد ظل محدودا ،دون أن
يتوغل عميقا في روح الموسيقى العربية ،ومضامين
وأشكال القصيد أو الكﻼم المغنى على أيقاعاتها.
وكان كبار المؤلفين الموسيقيين العرب ،عاجزون عن
ترجمة دواخلهم شعرا ،أو كﻼما غنائيا ،ليصوغوه فيما
بعد صياغة موسيقية ،وأستمر اﻷلتزام الصارم بالحدود،
بين أدوار ثﻼث :دور الشاعر أو كاتب النص الغنائي ،ثم
دور الملحن ،يليه دورالمغني ،عدا أستثناءات قليلة ،تمثلت
بعبد الوهاب وفريد اﻷطرش وربما ﷴ فوزي الذين
جمعوا بين التلحين والغناء ،لكن أيا منهم لم يجرؤ على
كتابة نص شعري لموسيقاه.
عند تلك النقطة بالضبط ،أقتحم الساحة الفنية العربية فتيان
لبنانيان شقيقان ،هما عاصي ومنصور الرحباني .عاصي
ومنصور ولدا في أسرة فقيرة ببلدة أنطلياس ،وأنخرطا
في مطلع حياتهما العملية في سلك الدرك ،وهو اﻷسم
الذي يطلق في لبنان على جهاز الشرطة .حين أستقال
الرحبانيان من الشرطة ،وتقدما بطلب العمل في اﻷذاعة
اللبنانية عام  1945لم يتوقع أحدا حجم التجديد أو الثورة
التي سيفجراها في روح وشكل الموسيقى العربية.
وتحويل لبنان من مستهلك للغناء المصري والحلبي ،الى
منهل ينهل منه مبدعوا الموسيقى العربية ،في شتى بقاع
العالم العربي.
وما كان بأمكان الرحبانيان أن ينهضا بمهمة التغيير في
الموسيقى العربية ،دون اﻷغتراف من الفلكلور اللبناني
المديني ،والريفي والبدوي ،واﻷنفتاح على التراث
الموسيقي العربي اﻷسﻼمي ،والماروني والسرياني
واليوناني ،باﻷضافة الى الموسيقى الكﻼسيكية الغربية.
أنفتاح الرحبانيان لم يكن مستساغا ،ونظر اليهما في البدء
كناقلين أو مروجين للموسيقى الغربية بما يسيء الى
أصالة الموسيقى العربية .كما قال منصور الرحباني في
أحدى لقاءاته.
غير أن هذا التقييم تغير تدريجيا بعد ان بدأ ضوع
موهبتهما وثقافتهما الموسيقية والشعرية يصل الى أذواق
المتلقين .ليصبحا بعد ذلك أيقونتين مشعتين يصلي في
محرابهما متذوقوا الفن ،موسيقا كان أم شعرا ،باللغة
الفصحى او باللهجة المحلية الدارجة.
عاصي ومنصور أعرضا عن غناء الشكوى واﻷنين
المبتذلين ،وأقبﻼ على نوع جديد من الموسيقى تساعد
المتلقي على أكتشاف مكامن الجمال في الحياة والتمتع
بها ،وبثا في أغانيهما ،بعد أن خرجا عن الموضوع
الواحد الوحيد ،الذي كان سائدا حينها ،موضوع الهجر
والخيانة ،الى رحاب الحياة الواسعة ،بقضاياها المتشعبة
بقيمها المتنوعة ،بثا عبر أغانيهما روح التفاؤل ،وطرحا
الحب كعﻼقة أنسانية تواجهها أحتماﻻت تطور شتى ،دون
شتم للحبيب الذي تيغرت مشاعره ،ودون أتهامات بالغدر
والخيانة.
كذلك نشرا في نتاجهما قيم العدل والحرية والمساواة،
وأدانا اﻷنانية واﻷستئثار ،ومطامع التوسع التي تقود
الناس الى المنازعات والحروب .في مسرحيتمها الغنائية
جسر القمر تقول فيروز:
LEFTIST

القمر بيضوي ع الناس والناس بيتقاتلوا
ع مزارع اﻷرض ،الناس ع حجار بيتقاتلوا
نحن ما عنا حجر ،ﻻ مزارع وﻻ شجر
أنت وأنا يا حبيبي بيكفينا ضو القمر.
وفي أغنية أخرى يقول الرحبانيان:
أنت وأنا عم يسألونا كيف
بنظل شو بيحﻼلنا نغني؟
ما بيلتقى مرات عنا رغيف
ونعيش في أطيب من الجنه.
يمكن ان نﻼحظ ان الرحبانيان في كﻼ اﻷغنيتين ،لم يقوﻻ
كما هو شائع :أنا وأنت .بل قاﻻ :أنت وأنا .وتلك كما هو
واضح محاولة للتخفيف من حجم اﻷنا ،في مستوى الوعي
اليومي لﻸنسان ،الذين يدعوانه الى نبذ العنف في عﻼقته
مع اﻵخر.
لم يعرف الغناء العربي أغنية تندد بالعنف والحرب ،ﻷن
هذا الموضوع كان خارج مهام الموسيقى والغناء ،حتى
طرح الرحبانيان رائعتهما الخالدة شادي ،التي تتحدث عن
الطفل البريء شادي الذي قطفت الحرب زهرة طفولته،
وظل في ذاكرة صديقته الطفلة التي كبرت طفﻼ يلهو
معها على الثلج وأراجيح الهواء.
في أوبريت شهرزاد عرض الرحبانيان بصوت رفيقة
دربهما فيروز ،قضية المرأة من خﻼل أستلهام حكاية الف
ليلة وليلة ،حيث تقول فيروز بصوت شهرزاد:
أنا شهرزاد القصيدة
وصوتي غناء الجراح
أنا كل يوم جديدة
أهاجر عند الصباح
وكان شهريار يبدد النساء
يبدد اﻷشعار والناس واﻷسماء.
هذه المواضيع لم تكن ضمن أهتمامات الغناء والموسيقى
العربية ،ولم تكن حياة الناس كجماعة ضمن هذه
اﻷهتمامات ،فاﻷغنية العربية كانت شكوى فردية يعبر بها
الفرد عن مشاكل هجر الحبيب وظلمه له وخيانته:
ياظالمني ،يا هاجرني
وقلبي من رضاك محروم!!
آه منك يا جارحني
مش راضي تصالحني!!
ظلموه القلب الخالي ظلموه!!
تخونوه وعمرو ما خانكم وﻻ أشتكى منكم!!
في يوم في شهر في سنة ،تهدأ الجراح وتنام!!
وعمر جرحي أنا أطول من اﻷيام!!
ويصل اليأس والتبرم بالحياة الى أقصى مدياته:
عدت يا يوم مولدي
عدت يا أيها الشقي ليت يا أيها الشقي
كنت يوما بﻼ غد!!
وتغني صورة شعرية تصلح كخلفية لفلم رعب:
دمعتي ذاب جفنها ب
سمتي ما لها شفاه
صحوة الموت ما أرى
أم أرى غفوة الحياة.
هذا النمط من الغناء والموسيقي الذي يقيد اﻷنسان في
شرنقته ،ويحبسه في همومه الشخصية ،ويكرس فيه
اليأس أعرض عنه الرحبانيان ،وفتحا أمام المتذوق لفنهما
أبواب الحياة الفسيحة ،من خﻼل رصد جوانبها المختلفة،
فكتبا أغان لﻸطفال:
 -24ال ات
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تك تك يام سليمان
يا جدي يا جدي الثلج
لحيتك غطت ع المرج
.
وكتبا للكبار بلغة اﻷطفال وأحاسيسهم ،فليس هناك من
شخص تعدى سن الطفولة ،غير الرحبانيين يمكن أن
يرسم الصورة الشعرية التالي:
تعا تا نتخبى من درب اﻷعمار
وأذا هني كبروا ونحنا بقينا زغار
وسألونا وين كنتوا؟
وليش ما كبرتوا أنتوا؟
بنقولن نسينا
والي نادى الناس
تا يكبروا الناس
راح ونسي ينادينا.
حب الحياة ومحاولة اﻷمساك بعهد الطفولة يتجلى أيضا
في أغنية طيري ياطيارة:
لو فينا نهرب ونطير
مع هالورق الطاير
تا نكبر بعد بكير
شو صاير؟ شو صاير
ويا زهر الرمان ميل بهالبستان
تا يتسلوا زغار اﻷرض
ويحلو الزمان.
في السبعينات من عمره تحدث منصور عن وجود نمطين
من الناس ،أحدهما قادر على اﻷحتفاظ بروح الطفولة
وحب المعرفة ،واﻵخر عجوز في عز شبابه .وﻻ شك ان
روح الطفولة المتقدة في منصور وشقيقه عاصي وحبهما
للمعرفة هي التي جعلت بوسعهما الكتابة بلغة اﻷطفال.
إضافة فيروز والمؤسسة الرحبانية للفن العربي ،لم
تقتصر على اﻷبداع الفني البحت ،بل أمتدت لتشمل تقييم
الفنان لنفسة في مواجهة قوى السلطة ،أذ ربئا بنفسيهما
وبأبداعهما الثقافي والفني أن يتضاءل أمام السياسيين،
ويخدم أغراضا غير قيم الحرية والعدل والكرامة .وأهدى
الرحبانيان العواصم العربية ـ بصوت فيروز ـ أجمل
القصائد الوطنية ،دون ان يسقطا في درك تمجيد الحكام.
في أحد أيام شهر شباط ـ فبراير من عام  1978أعتلت
فيروز مسرح قاعة الخلد ببغداد لتخاطب أهل بغداد
بالقصيدة الرحبانية:
بغداد والشعراء والصور
ذهب الزمان وضوعه العطر
يا ألف ليلة يا مكملة اﻷعراس
يغسل وجهك القمر
عيناك يا بغداد أغنية
يغنى الوجود بها ويختصر
لم يذكر اﻷحرار في وطن
إﻻ وأهلك العﻼ ذكروا.
ولم تلق تلك اﻷغنية رضا من جانب اﻷعﻼم العراقي
الرسمي آنذاك ،وأمتلك أحد الناطقين بأسم السلطة الجرأة
على مهاجمتها ،كونها كما كتب )) لم تعكس البعد القومي
لبغداد ،وان باﻷمكان رفع أسم بغداد وأحﻼل أسم أية
مدينة أخرى محلها دون تتغير بنيتها (( ،مع ان اﻷغنية
تقول:
بغداد هل مجد ورائعة
ما كان منك اليهما سفر؟
أيام أنت الفتح ملعبه
أنا يحط جناحه المطر.

ما أثار حفيظة الكاتب أن اﻷغنية الفيروزية ـ الرحبانية
تنضح حبا ﻷهل بغداد وليس لحكامها ،وتحيل المجد الى
تأريخ بغداد ،وليس الى الحاضر الذي أنتجت فيه القصيدة
اﻷغنية.
ردة الفعل هذه لم تحمل الرحبانيان وفيروز على التخلي
عن منهجهم الذي يلتمس الحقيقة والحب والعدل.
وأستمروا في نقد السياسيين والحكام وعجزهم عن نقل
مجتمعات بلدانهم الى آفاق التطور والنماء ،ومن ذلك
أغنية السيارة مش عم تمشي :والسيارة هنا كناية عن
المجتمع ،الذي ﻻ يقوم الروساء المتعاقبون بانتشاله من
ركوده وأعتاد الرحبانيان في نتاجهم على تسمية الرؤساء
والحكام بالمخاتير:
هالسيارة مش عم تمشي
بدنا حدا يدفشها دفشة
بيحكو عن ورشة تصليح
وما عرفنا وين هي الورشه
يروح نهار يطل نهار
والناطر ناطر على نار
يروح مختار ويجي مختار
والسيارة مش عم تمشي.

الغناء الوطني قبل عاصي ومنصور كان يصور الوطن
كيانا ذو سطوة وقوة ورهبة ،ومحبة الوطن أعجاب بتلك
السطوة والرهبة وأنقياد لهما ،أما الرحبانيان وفيروز،
فلبنان بالنسبة لهم طفل صغير وديع مأسورون هم بجماله
ووداعته وطفولته:
يا ورق اﻷصفر
عم نكبر
الطرقات ،البيوت
عم تكبر
وتكبر الدني
وما في غيرك ياوطني
بتظلك طفل زغير.
حب الوطن الوديع المسالم ﻻ ينبع عند الرحبانيان من
موقف رومانسي ،فهما يريان ان قدسية الوطن تنبع من
قدسية أنسانه ،وهما يعرفان بان اﻷوطان مملوكة من
اﻷغنياء ،وأن المالكين يدفعون من ﻻ يملكون من أبناء
الوطن الى الموت في حروب ضد اﻷخرين ،وﻻيحصلون
في النهاية أﻻ على باقة ورد على ضريح الجندي
المجهول ،وهذا ما تحدث عنه منصور الرحباني في
أحدى مقابﻼته التلفزيونية.

التماس الحقيقة وأزالة الغبار عن وهجها ،يشكل أحد
أعمدة إبداع منصور وعاصي وفيروز ،وفي هذا اﻷطار
صارت اﻷغنية الرحبانية تتحدث عن فساد الحكام
وكذبهم.

معاناة هذا اﻷنسان الذي ﻻ يملك من وطنه شيئا جرى
التعبير عنها في اﻷبداع الرحباني بأسلوب شفاف بعيد عن
اﻷبتذال ،تعبير يمس الروح ويؤثر فيه بعمق ولكنه ﻻ
يبغي كسر الروح  ،ودفع المتلقي الى منحدرات اليأس
والسأم من الحياة .اﻷسلوب الرحباني في تناول المعاناة
أسلوب جمالي ،ففي موال غنته فيروز عاتب الرحبانيان
الحبيبة بالقول:
عم تمرقي ع حافة الشباك
هالتاركه صبح ومسا مفتوح
ولو ما عم تسألي شو باك
وﻻ عاد ياخذنا القمر ويروح.

ففترد عليه بطانته:
ناقص تقلي بطاطا وتقدم عالصينية

وبموال بدوي عبر الرحبانيان عن اللوعة لتأخر لقاء
الحبيب الى وقت أضحت فيه شمس الصبا تميل الى
المغيب:
يا مركب الريح خلي البحر وأنزل ع بر
من طول فرقاه دمعي فوق خدي عبر
حبيت والدهر علمني بحبه عبر
شرع شراع السفر ع الهجر قلبه نوى
وعهد النوى ياخلق ما عاد منه نوى
نحن قضينا العمر صد وحنين ونوى
ولما التقينا ،لقينا العمر ولى وعبر.

أغنية رئيس البلدية تحدثت عن وعودهم الكاذبة .رئيس
البلدية يقول عن أبناء بلديته الذين يتطلعون الى مغادرتها
شو بدي أعمل فيهم
نيمهم وطعميهم
هيدا بدوا تبولة
وهيدا بدوا ملوخية

وحين تقول وردة التي تقوم بدورها فيروز:
بلديتكن كريمة
كل يوم عندا عزيمة
طعميهم على حسابك
بيصير عندك شعبية
يا رئيس البلدية
يخبرها رئيس البلدية بانه كف عن أقامة الوﻻئم ،وانه في
تقشف دائم ،فترد البطانة:
أحسن شي توعدهم بشي خطة أنمائية
بمدارس مجانية ،بالكهربا وبالمية
توعدهم من عابكرة وبتنسى في العشية.
رئيس البلدية في مسرحية المحطة الرحبانية ،الذي هو
الرئيس أو الحاكم ،ليس فقط فاسد ومراوغ وكاذب ،أنما
هو أيضا جاهل ،يؤمن بالخرافة ،ويلجأ الى جلسة
ﻷستحضار اﻷرواح للكشف عن دوافع القادمة الغريبة،
وردة ،وحديثها عن المحطة .وأغنية أستحضار أرواح
الجن ،تعبير كوميدي غاية في الروعة عن جهل أصحاب
السلطة.
حب الرحبانيان وفيروز العميق للبنان أمتزج بأنسانيتهم
فأختلف تعبيرهم عن الحب لتلك البقعة الخضراء عن
الطريقة التي يعبر بها اﻵخرون في الغناء العربي عن
حبهم ﻷوطانهم.

وكما حاوﻻ التمسك بالطفولة في أغنية يادارا دوري فينا،
ناشدا الليل أن يخفف من وطأته على الناس ،وأن ينساهم
ولو لليلة واحدة:
ليلة بترجع ليل وبتسأل ع الناس
وبتسقيهم يا هاليل كل واحد من كاس
غيب لك شي ليلة يا ليل
وانسانا يا ليل.
هذا العالم المثقل بقسوة نظام الطبيعة الذي يخلق فيه الناس
ليستحيلوا الى عدم ،والذي يعاني فيه اﻷنسان من قسوة
أخيه اﻷنسان ،ومن التمييز بكل أشكاله ،ومن الحروب
وتجبر القوى العظمى وقف منصور الرحباني أمامه
داعيا الى تغييره .ويعترض منصور كما أعترض معه
عاصي من قبل ،على أن اﻷلفية الجديدة حلت على البشر
وهم قيد معاناة أستغرقت تأريخهم بمجمله ،داعيا الى
أخوة أنسانية تتجاوز اﻷوطان واﻷعراق والمعتقدات
الدينية ،وصاغ ذلك نثرا غنته كارول سماحة في مسرحية
اليساري
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المتنبي:
بصباح اﻷلف الثالث بعد في جوع
وبعد في أطفال مشردين وبكا ودموع
خلينا ننهي الحروب يا دول القوية
ﻻ للفقر،ﻻ للقهر ،ﻻ للعنصرية.
اﻷبداع الرحباني ،وأن جسد أجمل ما في التراث الثقافي
والفني اللبناني والعربي ،لكنه غير محدود في محيطه
اللبناني والعربي ،أنه أبداع كوني ،يحمل هم اﻷنسان ،بما
هو أنسان ،والقيم الرحبانية عبرت عنها فيروز في تحيتها
لباريس.
باريس يازهرة الحرية
يا ذهب التأريخ يا باريس
لبنان باعث لك بقلبي
سﻼم ومحبه وبيقول لك لبنان
راح نرجع ونتﻼقى
ع الشعر وع الصداقة
ع الحق وكرامة اﻷنسان.
مشوار الرحبانيان اﻷبداعي أستمر مدى زمنيا جاوز
النصف قرن ،تأثر وﻻ شك بوفاة عاصي عام ستة
وثمانين ،لكنه أستمر على يد منصور.
غير انه أفتقد صوت وأبداع فيروز ،التي فضلت لبعض
الوقت اﻷعتماد فنيا على أبنها من عاصي الرحباني ،زياد
الرحباني .وربما كانت مهمة مواصلة مسيرة اﻷبداع
الرحباني وتطويرها فوق طاقة زياد رغم موهبته الخﻼقة
والكبيرة التي ﻻ ريب فيها.
وكما قال الرحبانيان فانهما جاءا الى الحياة في مشوار:
مشوار جينا ع الدنيا  ..مشوار.
ولكل مشوار نهاية ،فبعد غياب عاصي غاب منصور.
لكنهما مثل الزهور التي علمتهما ،أنها ستترك بعد غيابها
عطرا في الكون:
علمتني حلوة الحلوين
إن فليت أترك عطر في هالكون!
.
ترك عاصي ومنصور الرحباني في دنيانا عطرأ مضمخا
بصوت فيروز ،سيظل ينعش من تعرف ،أو سيتعرف الى
أبداعهم في هذا الكون 

 على ضفاف أيامها ،ألقت الشاعرة المتألقة نائلة أبو طاحون بذور تفاعلها
الملهم ،وعزفت بقيثارة الشعر
الوجداني مع تجاربها الحياتية ،وروتها بعاطفة اﻷديب
َ
الشجية على تلك الضفاف ،فكان موعد الحصاد سخيا لنقطف ثمرات ذلك الحصاد من
خﻼل ديوانها الشعري اﻷول المطبوع ) على ضفاف اﻻيام ( الصادر عن مكتبة كل
شي في حيفا.
فالقارئ في هذا الديوان ،وإن يبدأ رحلته بقصيدة فياضة باﻷلم والحزن والتوجع من خﻼل قصيدة  -أماه  -التي
برعت فيها شاعرتنا في فرض الخطاب التواصلي بين الشاعر والقارئ ،من خﻼل التعبير عن العاطفة ّ
والدقة في
اختي ار اﻷلفاظ والصور الشعرية والبﻼغية والدﻻﻻت اللفظية ،فالشاعر الحق يدرك أبعاد الكلمة وسحرها ،وهو إذ
يتخيرها يسكب عليها من وجدانه وعاطفته وذاته ،ما ّ
يولد فيها طاقة جديدة ،فيها شيء من إحساسه ونبضه ،فتصل
ّ
ّ
تتحدث بلسانه وفكره ..وهذا ما كان حاضرا في القصيدة التي استهلت بها
إلى القارئ تضج بالحياة ،وكأنها
الشاعرة ديوانها ...فما أن يبدأ القارئ بها حتى ﻻ يملك في نفسه إﻻ متابعة الرحلة في حنايا هذا الديوان وسبر
غوره واكتشاف درره.
والتوجع ،ذلك اﻷلم الممزوج بأصدق عاطفة قد يختبرها اﻹنسان في حياته .
فالقصيدة يعتصرها اﻷلم والحرقة
ّ
والتأوه
الفياضة بالشوق والحنين
فقدان اﻷم والحنين إليها ،فنجد القاريء يستشعر تلك العاطفة النقية الصادقة ّ
ّ
شيـدت مدينة للحزن ترقد وتصحو في أرجائها مذ فارقت أمها الحياة ،ونقشت في ّ
رق الزمان
والحزن  ،فالشاعرة ّ
وجعها بيراع الحزن  ...يا لجمال الصورة والتعبير:
شيدت للحزن الجليل مدينة \
ونقشت في ّ
رق الزمان توجعي \ بيراع حزني والدموع زنادي \ ّ
واقمت فيها صحوتي ورقاد \ ومكثت في كهف المواجع ّ
علني \ أغفو ﻷصحو والسماء تنادي \
فأراك من حور الجنان حبيبتي \ أسعى لقربك والسرور جيادي
ثم يصل الحزن مداه في صورة تعبيرية رائعة:
ونكأت جرحا لم يزل بضماد \
وبت نهبا للدنا \
ها قد
رحلت ّ
ِ
ِ
نمل في لحى اﻷعواد
كدبيب
\
أعظمي
ينخر
للحزن
وتركتني
ٍ
لتنوع معانيها
ّ
ويستمر القارئ باﻻنتقال من ضفة ﻷخرى ،يتنشق عبق القصائد وأريجها ،دون كلل أو ملل ،وذلك ّ
يحول
وأغراضها،
وتنوع موسيقاها وقوافيها ،وصدق عواطفها دون صنعة أو تكلف ،من خﻼل نسيج محكم ّ
ّ
الفكرة من خطرات في الذهن الى عالم تدرك حدوده ومعالمه عبر دﻻﻻت لفظية واضحة المعنى ،جزلة التركيب،
ّ
ّ
متمثﻼ بالوزن والقافية،
متمثﻼ بالحركة الداخلية في بناء القصيدة ،واﻹيقاع الخارجي
الداخلي
يتوافر فيها اﻹيقاع
ّ
ّ
وتترنم النفس مع نغماته.
فتتلقفه اﻷذن
وبين هذا وذاك ،نجد بعض الومضات الشعرية الجميلة المفعمة بالموسيقى والتراكيب اللغوية العذبة ،ورغم
قصرها إﻻ أنها تتمتع بكثافة المعنى ورصانة اﻷداء ،وهذا إن ّ
دل فإنما يدل على براعة الشاعرة في إجادة هذا الفن
اﻻدبي ،والقدرة على إعطاء المعنى المراد بأبيات قليلة موزونة ،فكانت بمثابة السكريات اللذيذة بين تلك الوجبات
ّ
الدسمة من القصائد.
بزي
القافية لها حضور بارز في قصائد الديوان ،وهذا الحضور يجعل القارئ يعيش أجواء القصيدة الموروثة
ّ
معاصر ،كأمثال أحمد شوقي ومحمود سامي البارودي وغيرهم من شعراء النهضة والعصر الحديث ،الذين
برعوا في البناء البسيط للقصيدة ،والتفنن في الصياغة ،بل ونجد بعض القوافي النادرة او الغريبة على اﻻذن،
استطاعت الشاعرة بقدرتها اللغوية وأذنها الموسيقية أن تطوعها من خﻼل قصيدة رشيقة المعاني ،جزلة السكب
والصياغة بلغة ساحرة متينة كما جاء في قصيدة  -رفيق الروح :-
رفيق الروح لو تدري بأني بت ملتاعة \ ابث الليل اشواقي الى لقياك لو ساعة \
نجدد للهوى عهدا بأمر السمع والطاعة \ ونبني للهوى صرحا وفيه يضم أتباعه \
ونطوي صفحة الهجران يطوي الوصل أوجاعه
فالشاعرة تتمت ع بأسلوب جزل متين سلس ،إذ دمجت جمال النص وموسيقاه وموضوعه بالمعاني والدﻻﻻت
جو من المتعة اﻻدبية الراقية.
اللفظية والصور الشعرية الرصينة ،ليصل الى المتلقي في ّ
وترصع قصائدها
تسوق لنا الشاعرة قصائدها في بوح فطري ،نابع من تجارب حياتية وخواطر وأفكار ذاتية،
ّ
بعناصر الطبيعة كالزهر والبحر والسماء والنجوم واﻻرض والفراش والطير وغير ذلك مما يضفي على النص
شاعريا ساحرا ،وتوظف مخزونها الثقافي والديني وتتصرف بأدوات اللغة تصرف
الحركة والحياة وإحساسا
ّ
الملم لتبرز ذلك كله في قالب شعري يخلو من الصنعة والتكلف ،بأسلوب سلس ممتع يشد القارئ
المتمكن ُ ّ
ويمتعه
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بعضا من خيوط الشمس الصباحية .استقبلني بحفاوة اﻷب وسأل عن أحوالي؛
تلك اﻷيام،
ً
ثم وضع أمامي قصاصة من جريدة هآرتس العبرية  ،كانت عبارة عن تقرير أعده
مراسلها السياسي المعروف" ،ألوف بن" ،وفيه توقع صدور قرار محكمة ﻻهاي في
أيضا ،بناء على معطيات أوردها في تقريره ،أن القرار
اليوم التالي للقائنا ،ويؤكد فيه
ً
سيكون لصالح فلسطين.
قرأت بتمعن ورفعت رأسي نحو أبي عمار ،الذي مد يده وضغط على يدي بقلق غير
المصدق ،وقال ":معقوله ..معقوله دي يا حبيبي يا جواد "..؟ أجبته بنعم؛ فهذا الصحفي
يحترم ما ينشر ،ولديه مصادر موثوقة خاصة في الساحة اﻻمريكية ،ثم ان هآرتس ما
وأخيرا
كانت لتنشر مثل هذا التقرير على صفحتها اﻷولى لو لم تكن متأكدة من صحته؛
ً
فلماذا ﻻ نصدق ونحن أصحاب حق في هذه القضية ،وﻻ يوجد سبب قانوني لعدم قبول
قضيتنا.
أعجبه كﻼمي .بدت على وجهه عﻼمات فرح طفولي  ،كانت تبدو عندما كان يشعر
بفرح حقيقي .وقف ،لكنه عاد وجلس وأستأنفنا الحديث حول القرار وأهميته .وافقني على
ضرورة اﻻنتظار حتى صدور القرار بشكل رسمي وعدم اﻻكتفاء بما نشره ألوف بن،
لكنه طلب من مساعده أن يدعو أعضاء القيادة ،كما كان يسميهم ،ﻻجتماع طاريء سيعقد
في تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم في المقاطعة؛ ثم نظر إلي وطلب مني الحضور،
وكرر وعده السابق لي.
وصلنا إلى قاعة اﻻجتماع ،انا والمحامي الكبير علي السفريني ،الذي أخبرني أن أبا
أيضا .في القاعة وجدنا ممثلي الفصائل وقياديين آخرين يحاولون
عمار طلب حضوره
ً
التكهن حول سبب دعوتهم الطارئة .وقفت بينهم فسمعتهم غاضبين على عرفات ،ولم
يخل كﻼمهم من انتقاد لطريقة عمله ،وبعضهم كان يتحدث ضده بحدة يسارية ثورية
وبامتعاض بارز ،حتى انني توقعت ،لوهلة ،أن اﻻجتماع سيتحول الى جملة من
المناكفات والمصدامات ،فالتزمت ،بينهم ،الصمت وتصرفت في حدود الكياسة
والمجامﻼت المطلوبة.
دخل أبو عمار القاعة وأخذ يسلم على الجميع وهم في مقاعدهم .كان كل واحد منهم يقف
مبتسما .انهى التسليم وجلس على رأس الطاولة وأجلسنا ،أنا على
في مكانه ويرحب به
ً
يمينه والمحامي علي على يساره .بدأ حديثه بالترحيب بجميع الحاضرين ،وكان يتوجه
أحيانا لبعضهم بأحاديث شخصية أو بالمزاح  ،فبدأوا ،واحدًا تلو اﻵخر ،يبادلونه الحديث،
ويكيلون له المديح ويشيدون بقيادته الحكيمة والرشيدة؛ ولم ينتقده أحد .أخبر أبو عمار
الحضور بتوقعاته من محكمة ﻻهاي وأسهب حول معنى ذلك القرار ووقعه القضائي
والسياسي ،ففهم الجميع اننا معه كمحاميين ،لتعزيز تقييماته؛ فكان عرس وكان فرح
عظيم.
 كنت عائدًا إلى بيتي في القدس استعيد تفاصيل محادثتي مع بعض اﻻصدقاء الذين
قسرا أسابيع كثيرة؛ وأسفت ﻷنني لم أتذكر تفاصيل
قابلتهم في رام ﷲ ،التي غبت عنها ً
عاماّ ،
لعززت ما
حادثة ،لو تلوت تفاصيلها عليهم ،رغم حصولها معي قبل سبعة عشر ً
قلته لهم خﻼل نقاشنا الذي دار بشكل طبيعي حول اﻻنتخابات المزمع اجراؤها في
فلسطين.
فبعيدًا عن جميع محاور النقاش التي أثيرت ،أشرت ،بدوري ،إلى أن أبرز المشاهد فيها
سيكون غياب دور فصائل "اليسار الفلسطيني" وحركاته ،وذلك بعد انحسار مكانتها
تدريجيا عبر السنين وتحولها الى مجرد أجسام تشغل بعض القياديين والنشطاء وقبولهم
ً
ً
ووفقا لشروطه.
أن يعتاشوا على طاولة "السلطان"
في اﻷسبوع اﻻول من تموز  /يوليو في عام  2004كان العالم ينتظر قرار " محكمة
العدل الدولية في ﻻهاي بشأن جدار الفصل العنصري".
ً
اتصاﻻ من مكتب الرئيس "أبو عمار" يعلمني فيه محدثي بأن
تلقيت في مساء احد اﻷيام
ً
أحيانا  -يريد لقائي في الصباح ،ﻷمر ضروري .حاولت
"الوالد"  -هكذا كانوا يسمونه
أن اعتذر ،فأنا متواجد في قريتي الجليلية ،كفرياسيف ،للمشاركة في حفل زفاف قريب
لي .لم تمر إﻻ بضع دقائق حتى عاودوا اﻻتصال اﻻ ان محدثي هذه المرة كان أبو عمار
نفسه .أعدت اعتذاري بحذر شديد ،لكنه أصر على حضوري ووعدني بأن "يفرج عني"
في ساعة تمكنني من الرجوع للقرية خﻼل وقت مناسب.
صباحا الى مبنى المقاطعة الذي نالت منه شفرات بولدوزورات
وصلت في العاشرة
ً
اﻻحتﻼل ورصاصه .اصطحبني الحرس الى الطابق الثاني .كان أبو عمار يجلس لوحده
خلف طاولة خشبية متواضعه على الجسر/الممر الشهير ،وذلك كي يلتقط ،كعادته في

ّ
كثيرا
ودعتهم ،وركبت المصعد بصحبة صديق يساري عتيق من أيام الشباب .لم نتكلم
ً
حول ما حصل قبل وخﻼل اﻻجتماع ،فلقد نظر نحوي وتبسم ﻷننا كنا نعرف أن أحاديث
"المﻼهي" في فلسطين ليست كأحاديث "المقاثي".
رحل "أبو عمار" و مضت السنون وما زال اليسار يمضغ روحه المتهالكة ،بينما تعيش
فلسطين على حد سيفين حالة من "أنوماليا" خبيثة ومهلكة وتعاني من واقع هش كالندى،
ومليء بالمرايا المحطمة التي أنست الرائين إليها كيف تكون الحقيقة ومن هو القاتل ومن
الضحية.
في هذه اﻷيام نستقبل الشتاء من جديد؛ فبعد أن أقنعنا شهر
شباط ان في أحشائه تولد شموس الصيف ،زارتنا آخر
عواصفه الباردة التي حملت معها أنفاس القطب ورقائق الثلج
الناعم ،حتى غطى بياضها قمم جبال فلسطين العالية وأنسى
الناس هموم لياليهم السود .
في بﻼدنا يكفي سقوط زختي َبَرد غاضب فوق رؤوسنا ،وإبالتي ثلج هناك على الجبل
البعيد ،حتى تستقيظ غريزة الصحراء الدفينة بين أضلعنا ،ونعيش ،في كل أماكن
تواجدنا ،كاﻷطفال الذين ﻻ ينامون من شغف وخوف وعيد.
كانت شوارع القدس ،خﻼل النهار ،تتهيأ لغزوة الجنرال اﻷخيرة والبرد كان يضع
أوزاره ف ي كل الزوايا والحفر  ،وصفير الريح يلهث دون انقطاع وكأنها كانت تهرب من
عشيرة ذئاب جائعة.
وتستمر نشرات اﻷخبار بتحذير المواطنين من آثار العاصفة ،وتنقل من باب الروتين فقط
 ،آخر التفاصيل عن اعداد ضحايا الكورونـــا في فلسطين واسرائيـــل واعداد المصــابين
اليساري
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أيضا؛ فالليل في
الجدد ،وتختفي أمام تقدم الليل أخبار اﻻنتخابات في فلسطين وإسرائيل
ً
بﻼد الوجع هو حضن العواصف والقلق.

كسبت المعلمة نشاطا وصحوة من بعد سبات ،بيدا اننا دخلنا في متاهة البحث عن حل من
دون ان نعرف اسباب تحول حصة العربي الى حصة في التربية المهنية.

ً
ً
واقفا
طارقا على الباب .كان موظف شركة المياه
كنت في البيت وحدي عندما سمعت
لتحيتي وللسؤال عن صحتي بعد أن سمع من الجيران عن تراجعها في اﻷشهر اﻷخيرة.
علي كان يشغل باله وهو متأكد
ط مأنته بصوت مقنع؛ فابتسم واستماحني بالقاء سؤال آخر ّ
انني أعرف اﻻجابة عليه :اذا كانت اسرائيل ستعيد انتخاب بنيامين نتنياهو ،وكم مقعدًا
ستحصد القائمة المشتركة في مقابل الحركة اﻻسﻼمية ؟

بقيت المعلمة تطلب منا اجابات اخرى ﻷننا لم نتوصل بعد للمكونات اﻻساسية لوجبة
الفطور المتوازنة واعيتنا اﻻجابة واصبنا بتخمة الشبع من دون ان نرتوي بالحقيقة ،الى
ان اصبحت اجاباتنا مجرد كلمات غير متصلة لفك لغز فزورة الفطور المتوازن.

أفهمته أن التكهن في هذه المرحلة المبكرة مستحيل ،واﻻيام القادمة قد تكون حبلى
بالمفاجآت ،وحاولت أن أفهم سبب اهتمامه باﻻنتخابات اﻻسرائيلية وليس باﻻنتخابات
الفلسطينية ،وسألته اذا كان سيصوت في فلسطين ؟
واضحا بإجابته ،لكنه بدا كغير المؤمن بحصول اﻻنتخابات الفلسطينية ،وأكد ،في
لم يكن
ً
نفس الوقت ،على قناعته بأن تأثير نتائج اﻻنتخابات اﻻسرائيلية على الفلسطينيين سيكون
أهم وأكبر خاصة في السنوات القريبة القادمة .
ﻻ أعرف لماذا تشعر قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن اﻻنتخابات عندهم لن تتم؛
فحتى من يثقون بقرار الرئيس محمود عباس ومعه القيادات الفلسطينية على اختﻼف
مشاربها وموافقة حركة حماس ،يفترضون أن هنالك من سيسعى لعرقلة العملية
وافشالها؛ ولكن فلسطين التي وراء جبال الضباب تعيش حالة من أمل مشتهى؛ وليس
بسبب وعود اﻻنتخابات القادمة بل أكثر بسبب هزيمة ترامب الطاغية اﻷرعن،
ً
برزخا من عدل وجنى.
وافتراضهم أن ﻻ أسوأ منه في جهنم ،فعسى القدر بعده يهديهم
في الصباح ،في رام ﷲ أجمع وتمنى المشاركون على ضرورة اجراء اﻻنتخابات ﻷنها
تقريبا
وإن لم تفض الى إحياء ثورتهم النائمة ،فإنها ستحرك مياهها اﻵسنة؛ لكنهم اختلفوا
ً
حول جميع محاور النقاش اﻷخرى .لقد تحدثوا بألسنة مختلفة ،فبعضهم كان في
ً
واضحا ،الى لغة فلسطين التاريخية
قليﻼ ،يفتقرون ،هكذا بدا
الثﻼثينيات أو أكبر
ً
السياسية ،فناقشوا زمﻼءهم ،ممن كانوا في عمر اﻻحتﻼل ،بلغة الحاجة والعواطف
وكمواطنين وعوا على الدنيا بعد أن تحولت الثورة ،حلم أبائهم ،إلى ذكرى انتفاضات
عابرة والى سلطة ،وتحول العرب من أشقاء إلى قبائل عابدة وعابرة.
وقفت ،في منتصف الليل ،أمام نافذتي ألملم أطراف النهار وتذكرت حين سألني صديقي
معا
اليساري العتيق في مصعد المقاطعة أننا نعرف الصوت الذي تحدثه يدان تصفقان ً
ولكن ما هو الصوت الذي تحدثه يد واحدة حين تصفق?
كانت الريح فوقي تعوي هوجاء مذعورة ،والبيوت مخفية في المدى تحت عباءات
رمادية ،واﻷرض تلمع بعد أن غسلها شيخ أبيض ورحل؛ في الفضاء تتماوج مشاعل
ناعسة بدت كفنارات بعيدة ،وفي الشارع أمامنا خرج بعض اﻻطفال ،رغم البرد القارس،
كي يفتشوا ،في العتمة ،عن حلم لم ينم وعن غد هارب؛ لكنهم لم يسمعوا مثلي ،صدى
اﻷيام المبحوح اﻵتي من بعيد وأنات الزنابق الكسيرة 

وفي لحظة صمت ،اضافت احدى الطالبات الى اجاباتنا مكون لم يكن يخطر على بالنا،
)قليل من المربى(! لم نستطع ان نميز ان كان هو الحل الصحيح الى ان صفقت المعلمة
ابتهاجا بالحل وصفقنا ابتهاجا مع المعلمة ﻷننا مللنا من التكرار ونحتاج الى نهاية للمتاهة
التي دخلنا بها.
لكن ما يزال السؤال قائما ،هل كانت تلك اﻻجابة هي المكمل الغذائي لوجبة الفطور
المتوازنة؟ ام انها كانت خروج ونهاية لحالة السبات التي كنا عليها وقد انشغلنا فيها بعد
فقدان بوصلة الوصول للحاﻻت التي يجزم فيها الفعل المضارع.
ذكرتني تلك الحادثة بالفرحة التي اعادت اﻻمل بعودة الحياة الى طبيعتها قبل انتشار وباء
كورونا بإيجاد المطعوم الذي منح الموافقة على اﻻستخدام في اكثر من بقعة على اﻻرض
لعله يساهم بالقضاء على الوباء الذي اجتاح العالم وحصد اﻻرواح والثروات بيدا ان
التلقيح الذي جاءوا به حﻼ لمشكلة كورونا لن يغني عن الكمامة ولن يحمي من اخذ اللقاح
من ظهور اعراض جانبية قد تسبب الوفاة كذلك.
جاء المطعوم وكأنه القليل من المربى المضاف الى وجبة الفطور المتوازنة فهناك
الكثيرين ممكن شككوا باهميته كحل للمشكلة بامل اﻻ يكون حماسنا للمطعوم فقط ﻻننا
مللنا متاهة الحياة على الهامش .ستثبت لنا اﻻيام فعالية المطعوم في انهاء الوباء او البقاء
في دوامة سﻼلة الفيروس.
ان ما نحتاجه ان نصل الى يقين بأن المطعوم ضد وباء كورونا هو الحل لمواجهة
خطورته دون التشكيك به او تمضية الوقت منا في البحث عن اﻻعراض الجانبية
للمطعوم على صحة البشر .بيدا اننا ﻻ نستطيع ان نمنع انفسنا من اﻻصغاء لﻸصوات
التي تتعالى من فئة ﻻ بأس بها من اﻻختصاصيين الذين شككوا بفعالية المطعوم نظرا
للمدة القصيرة التي لم تسمح بتجربته والتأكد من صﻼحيته على البشر .مع انتشار وباء
كورونا صرنا نتحسر على حالة السبات التي كنا عليها وقد كنا نعاني الفقر والبطالة
والوقوف التام من دون ادنى امل بتحقيق بعضا من اﻻسباب التي تجعلنا نرغب بالحياة
وقد صرنا نعاني من فقر اشد واصعب بعد تراكم الديون بسبب وقوف الكثير من
القطاعات الحيوية عن العمل .لﻸسف لم يعد هناك احد ما قادرا على اضافة القليل من
المربى الى هذه الحياة بغياب القدوة او المرشد.
اذن قليل من حﻼوة المربى هو ما نحتاج اليه لنبارك خطوات من سارعوا بأخذ المطعوم
بالدعاء لهم بتمام الصحة .وقليل من حﻼوة المربى هو ما نحتاج اليه لنحلم بأن الحياة
يمكنها ان تزدهر والبيوت المرهونة واﻻعمال المتوقفة تعود الى ما قبل كورونا 

 اثناء حصة دراسية في المرحلة التعليمية اﻻساسية
خرجت معلمة العربي عن سياق الشرح في درس القواعد
لتسألنا بشكل مفاجئ عن المكونات اﻻساسية لوجبة الفطور
المتوازنة .لكم ان تتخيلوا حجم المشاركة والتفاعل ّ
منا نحن
جميع الطالبات في تسمية مكونات وجبة الفطور .ولكم ان
تتخيلوا حالة السبات التي كنا عليها والمعلمة تشرح حاﻻت
جزم الفعل المضارع .فرق التفاعل بين الحالتين بعد السماء
عن اﻻرض.
ﻻ اخفي عليكم ان اجاباتنا لمكونات وحبة الفطور ليست مما كنا نتناوله والذي كان ﻻ
يزيد في العادة عن صنف واحد على مائدة معظمنا ،بل كان وصفا لفطور افتراضي
اخذنا نتذوق ّ
ونغمس بأسماء المكونات حتى اوشكنا على الشبع كما هو حالنا في عالمنا
اﻻفتراضي والذي لشدة انغماسنا فيه لم نعد نعرف ايهما عالمنا الحقيقي.
LEFTIST
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نعم ،بدا الترافق وثيق الصلة ﻷن اﻻتحاد السوفياتي في الخمسينيات وما بعدها لم يعد
اشتراكيا واﻷحزاب الشيوعية المرافقة لم تعد شيوعية  .وزير أمن الدولة ﻻفرنتي بيريا
دس السم في شراب ستالين على العشاء في  28فبراير  1953وكانت التحقيقات تشير
إلى تورطه في تنظيم اﻷطباء اليهود في مشفى الكرملين المتآمرين على صحة وحياة قادة
الحزب والدولة ،دس السم بالتعاون مع جورجي مالنكوف المرشح لخﻼفة ستالين ونيكيتا
خروشتشوف المسؤول عن تنظيم الحزب ،وهم الثﻼثة اﻷقوياء في المكتب السياسي،
ولما قاوم جسم ستالين التسمم لخمسة أيام أمر بيريا بحقن ستالين بحقنة اﻷدرينالين لتقتله
في الحال في مساء  5مارس .
في اليوم الثتالي  6مارس قرر المتآمرون خﻼفا ً للقانون إلغاء انتخاب  12عضواً جديدا ً
في المكتب السياسي كان ستالين قد أصر على انتخابهم ؛ وفي يونيو خشي شريكا بيريا
في جريمة اغتيال ستالين على نفسيهما من أن ينجح بيريا في تصفيتهما فدبرا اعتقاله
ومحاكمته سريا ً خﻼفا ً للقانون وإعدامه حال النطق بالحكم  .وفي سبتمبر  1953اجتمعت
اللجنة المركزية وقررت إلغاء الخطة الخمسية الخامسة وتم حينذاك استبدال اﻷمين العام
للحزب مالنكوف برجل الجيش المتعاون خروشتشوف  .وفي يونيو  57قام الجيش
بانقﻼب عسكري تم بموجبه طرد سبعة أعضاء من المكتب السياسي كانوا قد صوتوا
على سحب الثقة من خروشتشوف  .وفي العام  1961قرر مؤتمر الحزب إلغاء
دكتاتورية البروليتاريا وتشريع المرابحة في دورة اﻹنتاج الداخلية.
في العام  1962لم يبق في اﻻتحاد السوفياتي أي ملمح من مﻼمح اﻹشتراكية ومع ذلك
استمرت اﻷحزاب الشيوعية على وﻻئها للحزب "الشيوعي" السوفياتي مما يعني أنها لم
ﱠ
وحق أن بنتظرها الفناء كما انتظر اﻻتحاد السوفياتي في العام 1990
تعد أحزابا ً شيوعية
– ولي أن أدكر هنا تأكيدي للرفيق اﻷمين العام المساعد الراحل فهمي السلفيتي في مايو
 1965أن وﻻء حزبهم لعصابة خروشتشوف الحاكمة في الكرملين سيجعل منهم أعداء
للشيوعية ،وعليه تركت الحزب ،الحزب الذي يعادي دكتاتورية البروليتاريا كما
خروشتشوف.
انهيار اﻹتحاد السوفياتي حتى القاع في العام  1991أكد دون لبس أو إبهام انهيار
اﻷحزاب الشيوعية المرافقة وإفﻼسها الفكري التام  .غير أن اﻷحزاب التي تصر على
انتحال اسم الشيوعية رفضت اﻻعتراف بهذه الحقيقة الدامغة متجاهلة مبدأ النقد الذاتي
المقدس لدى لينين وظل يكذب بعضها بادعاء أنه في طريق تحقيق الشيوعية بعيدا عن
النظام الدولي القائم ،والبعض اﻵخر الذي رأى استحالة تحقيق اﻻشتراكية في ظل النظام
الدولي القائم تحول إلى أحزاب إصﻼحية تنادي بنفس أهداف البورجوازية.

 من المفترض ،حسب لينين ،أن اﻷحزاب الشيوعية هي هيئة رئاسة أركان ألطبقة
العاملة تقود حربها المتواصلة ضد الطبقة الرأسمالية حتى النهاية فلماذا انهارت والقانون
العام ﻻ يجيز انهيارها طالما أن البشرية جمعاء ﻻ تحافظ على بقائها بغير اﻹعتماد على
إنتاج العمال تخصيصا ً  .صحيح أن الطبقة العاملة خﻼل النصف الثاني من القرن
جراء "اﻷخطاء الحربية" الفظيعة التي قارفتها هيئة رئاسة
العشرين تهشمت وتهمشت ّ
أركانها ،ولكن ذلك ِلما ينبغي أن يؤدي إلى اﻹنهيار الكلي لﻸحزاب الشيوعية حتى باتت
ضيقة في طور التحلل واﻹضمحﻼل تشحد سياساتها من البوجوازية الوضيعة
جماعات ّ
وتنادي بالمساكنة الطبقية وبالعدالة اﻹجتماعية دون خجل أو حياء !؟

اﻷحزاب الشيوعية وقد أخذت تنادي بـ "دولة الشعب كله" منذ العام  1961لم يعد لها
أدنى عﻼقة بالماركسية اللينينية التي تبدأ فعلها بمحو الطبقات المحظور بالطبع في ظل
دولة الشعب كله .وهكذا تكون اﻷحزاب الشيوعية قد كتبت نهايتها المأساوية بأيديها.

كان واضحا ً أن َتراجع اﻷحزاب الشيوعية رافق تراجع الثورة اﻻشتراكية في اﻻتحاد
السوفياتي ،لكن تلك المرافقة ناجمة عن قصور في الوعي بالقانون العام للماركسية وهو
نفس القانون العام للحركة في الطبيعة "المادية الديالكتيكية" فبغض النظر عن عﻼقة
النظام السوفياتي باﻹشتراكية التي تجوز نسبتها لماركس – علما بأن ماركس لم ينبس
ببنت شفة عن اﻻشتراكية سوى اشتراطها بدولة دكتاتورية البروليتاريا – فقد أحاقت
باﻻتحاد السوفياتي جملة أخطار حقيقية تهدد الثورة اﻹشتراكية باﻹنهيار أكدها ستالين في
المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في أكتوبر  52حين كان اﻻتحاد السوفياتي أقوى
قوة في اﻷرض حتى باعتراف القادة التاريخيين للعالم الرأسمالي ،تشيرتشل وروزفلت .
ذلك ما يتجاهله المتفرجون إن بقصد أم بغيره.

ً
أوﻻ تبني الحزب للفكر الماركسي اﻷمر الذي
التكوين العضوي للحزب الشيوعي هو
يدعوه للتعاون الوثيق مع مركز الثورة اﻹشتراكية العالمية موسكو وحزبها الشيوعي.
النجاحات الباهرة التي حققها اﻻتحاد السوفياتي في الثﻼثينيات وفي الحرب العالمية
عملت على تبديل أولويات التكوين العضوي لﻸحزاب الشيوعية فبات الوﻻء للحزب
الشيوعي السوفياتي له اﻷولوية على اﻹلتزام الفكري بالماركسية وساعد دون شك في
مثل هذا التغير غير الطبيعي القصور الفكري الذي عانت منه عامة اﻷحزاب الشيوعية
وهو القصور الذي لم يسعفها في اكتشاف خيانة الحزب الشيوعي السوفياتي لقضية
الشي وعية رغم أن خيانته وصلت إلى حد إلغاء دكتاتورية البروليتاريا رسميا ً في العام
 1961وهي شرط اﻹشتراكية الوحيد الذي اشترطه ماركس.

صاغ ماركس وإنجلز قوانين الماركسية كنظرية علمية للتطور اﻻجتماعي في البيان
الشيوعي ) (Manifestoقبل سبعين عاما ً من وجود اتحاد سوفياتي ،فهل لو لم يخلق
اﻻتحاد السوفياتي بظروف خاصة تمثلت بمجريات الحرب العالمية اﻷولى التي كانت
طارئة واستثنائية بمختلف المقاييس ،وبتشكيل البورجوازية الروسية الهشة تآلف عريض
يضم مختلف القوى الرجعية وإعﻼن حرب إبادة على البﻼشفة في مارس  1918وهم
الذين انتفضوا في أوكتوبر  1917بهدف استكمال الثورة البورجوازية في فبراير
 ،1917فهل كانت الماركسية على خطأ قبل أن يخلق اﻻتحاد السوفياتي!؟

خيانة الحزب الشيوعي السوفياتي للثورة اﻹشتراكية بدءا ً
باغتيال ستالين في  28فبراير  1953أدت إلى تآكل نفوذ
اﻷحزاب الشيوعية وانهيارها التام مع انهيار اﻻتحاد
السوفياتي ,هروبا من مثل هذا المصير المأساوي من جهة،
ً
واستكماﻻ لخيانتها الثورة اﻻشتراكية انتصارا ً للخونة
السوفييت من جهة أخرى إنتقلت هذه اﻷحزاب من مسار
الثورة اﻹشتراكية إلى مسار التنمية البورجوازية حتى في
بﻼد ﻻ يتواجد فيها طبقة بورجوازية حقيقية كالبلدان العربية.

الماركسية هي قراءة التاريخ كما هو ،قراءة النفاذ الفعلي لقانون الطبيعة في المجتمعات
البشرية فهي "كلية الصحة" قبل اﻻتحاد السوفياتي وبعد اﻻتحاد السوفياتي – يقرأ
بعضهم التاريخ قراءة خاطئة وينسب خطأه لماركس !!
ً
إذا ،لماذا انهارت اﻷحزاب الشيوعية بترافق وثيق مع انهيار اﻻتحاد السوفياتي؟

صحيح أن النظرية الماركسية تتأسس على افتراض أن النظام الرأسمالي هو أول نظام
عالمي تنتهجه البشرية ذو وحدة عضوية واحدة ذات مركز وأطراف وعليه فإن أي نظام
اجتماعي بديل له ﻻ ّ
بد وأن يكون نظاما ً عالميا ً ذا مركز وأطراف أيضا ً اﻷمر الذي
يقتضي بطبيعة الحال أن تكون الثورة الشيوعية موحدة عالميا ً ذات مركز وأطراف.
اليساري
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حدث ﻷمور خاصة واستثناية أن يكون مركز الثورة في موسكو بقيادة الشيوعيين
البﻼشفة فﻼ ّ
بد إذاً أن يعمل الحزب الشيوعي في أي طرف من أطراف الدنيا في تنسيق
وتكامل وحدوي مع البﻼشفة مركز الثورة في موسكو يوحدهما إنتهاج الثورة الشيوعية
حيث تنتفي نفيا ً قاطعا ً شبهات الوﻻء والعمالة حيث أن كليهما ،المركز والطرف ،يعمﻼن
لخير البشرية جمعاء.
الخطب الجلل الذي نزل بالمشروع اللينيني في الثورة الشيوعية العالمية هو خيانة
الحزب المركز للثورة  .قد يتحجج قادة اﻷحزاب الشيوعية في اﻷطراف أنهم لم يعلموا
عن قيام أعضاء المكتب السياسي بجريمة اغتيال ستالين بالسم – قد نصدقهم لوﻻ أن قادة
فلول اﻷحزاب الشيوعية حتى اليوم ﻻ يعترفون بتلك الجريمة – لكنهم علموا قطعا ً كما
علمت أنا من راديو موسكو في سبتمبر  53أن اللجنة المركزية اجتمعت وقررت إلغاء
الخطة الخمسية ﻷجل اﻹنفاق على التسلح وهو خيانة بلجاء إذ ﻻ يجوز ﻷي جهة
سوفياتية إلغاء مقررات المؤتمر العام للحزب كما أن إنتاج اﻷسلحة يتم على حساب
التنمية اﻹشتراكية  .كما علموا من راديو موسكو في يونيو  57قرار اللجنة المركزية
بطرد أربعة أعضاء من المكتب السياسي – وهم في الحقيقة سبعة  -وهو مخالف للنظام .
وإلغاء دكتاتورية البروليتاريا وهو بمثابة قطع رأس الثورة كان قرار المؤتمر الثاني
والعشرين للحزب في العام .1961

 ما وصلنا من شفاه جداتنا ثم قرأنا بعضا منه في كتب
اﻷساطير كيف تحول واقعا كونيا؟ أعني كيف يتم أسطرة
زمن زعيمه العلم التقني
الواقع؟ ومتى؟ اﻵن ونحن في
ٍ
وتنويعات العلم والعلوم؟

خيانة الحزب الشيوعي السوفياتي البلجاء للثورة جعلت من اﻷحزاب الشيوعية في
اﻷطراف عمﻼء موالين خونة .هذا ما كنت قد أكدته في اجتماعي مع القائم بأعمال
اﻷمين العام للحزب الراحل فهمي السلفيتي في مايو .1965

أليس في ذلك :خرافة حداثية!! دمغتنا جميعا؟ في اﻻساطير
سمعنا أن طفﻼ عاش مع الذئاب؟ أو طفلة تربت مع صغار
الدببة.

رغب السلفيتي أن أبقى في الحزب محتفظا ً برأيي عن عصابة خروشتشوف ومناقشته مع
القيادة فقط وليس مع كوادر الحزب ورفضت ذلك من غير أن يقطع الحزب مواﻻته
لعصابة خوشتشوف واتخاذ موقف كموقف الحزب الشيوعي في رومانيا وهو ما رفضه
السلفيتي مؤكدا أن "الحزب الشيوعي في اﻷردن هو ليس أكثر من جمعية أصدقاء
لﻺتحاد السوفياتي بغض النظر عن ماهية قيادته ،هكذا بدأ الحزب وهكذا سيبقى" .وكان
جوابي له تحملت الكثير أنا وعائلتي من أجل أن أكون عضوا ً في حزب شيوعي وليس
جر علي المحاصرة واﻹذﻻل والجوع
في جمعية أصدقاء؛ وبذلك تركت الحزب وهو ما ّ
والسجن ثانية دون أن أستنكر الحزب الشيوعي الذي أنكرني كما استنكره العديدون من
رجال الصف اﻷول في الحزب في العامين  1966و .1967

وﻷسباب حكائية استطاعت تلك الحكاية إقناعنا .لكن اﻵن ومن خﻼل وباء كورونا:
انعكست ظﻼل الوباء على جيل لم يتجاوز عمره السنة أو نصف السنة ،ضمن هذا الجيل:
حفيدتي تاﻻ ...سؤالي اﻻن عن تاﻻ ومستقبل تداعيات ذاكرة تاﻻ حول طفولتها.

وأخيراً حكم لينين بأن "الحزب الشيوعي يخون الثورة مرة واحدة فقط" وأحكام لينين
برهنت دائما ً على أنها أحكام قاطعة في التاريخ 

حفيدتي من مياه ٍ وقمر،
هي رابع أقمار عائلة أبنتي،
الضوء ضوءا ً ومسرات.
قبل البﻼء الكوني بخمسة أقمار هبطت لنا تاﻻ فازداد
ُ
في زمن الكورونا وتخوفنا من كل شيء ،صار البيت بالنسبة لها هو الكون ،وصارت
عائلتها هي كل البشرية ،ﻻ تعرف من المجرات سوى غرف البيت,يومها ﻻ ليل فيه وﻻ
الشمس وﻻ القمر...
نهار :فهي لم تر
َ
معذورة تاﻻ ويحق لك الصراخ حين صحبك أبواك في نزهة عائلية فرجعت مع رؤيتك
ورجعت اباك معك...
صخب الشارع
ّ ِ
وها أنا ضيفتك وﻷنني كائن غريب متطفل على عالمك تتوجسين مني وتحرمينني من
لثمك وعناقك ،وتخافين حد البكاء اذا ما احتضنت اخواتك وﻻ تريدين منهن ممازحتي
وعناقي.
تقف تتأملني بحذر وقلق اشعر من خﻼل بريق عينيها بالتوق لحضني
على بعد مترين ُ
رقصت شقيقتها ...فاستبشر خيرا واسرع
تقلدني اذا ما ضحكت تميل رأسها وكفها اذا ما
ّ
ضمها،فإذا بها تهرب باكية ً تغطي بثياب امها وجهها .ثﻼثة اسابيع وأنا احاول بكل
الى ِ
عاطفة الجدة التقرب من تاﻻ ...وتاﻻ تحاول ان تفهم من اي كوكب أنا...
تاﻻ تفكر وربما تتهيأ بأفكارها لصد كائن فضائي او اسطوري  ...ﻻ ادري كيف تراني
وﻻ ادري بأي صورة ستحفظني ذاكرتها.
ولوحت لنا بفرح ،ربما هي فرحة التخلص
البارحة حين غادرنا للنزهة مكثت مع ابيك
َ
من الكائن الغريب الذي هو أنا جدتها ...أحبك يا تاﻻ ولك اﻷعذار الكونية كلها ،لكن حبي
ُ
احتفظ بالربع
لك كبير ولم تنالي منه شيئا وﻻ أريد لهذه المحبة أن اثلثها على شقيقاتك ...
الخاص بك يربو مع اﻻيام ومعك ومعهن  ...لعلك وبمرور الوقت تستوعبين عالم اسرتك
الكبيرة.
كوني معي ونحن نترقب وندعو ونشتاق :اﻷيام النظيفة المقبلة نحونا على جياد بيض ...
ويترجل لك القمر من جواد أشهب ومن عربة مذهبة تطل عليك شمس الصباح ،وﻻ
ترين وجوها ملثمة باﻻزرق أو اﻻسود...
تتدفق الشوارع تحت قدميك وتتقافز اﻻسماك من أحواضها تحية ً لك  ...ومن راحتيك
الناعمتين يلتقط عصفور أزرق فطوره  ...ومظلتك من رفرفة الهديل وتلوحين بيدك
ٍ
قبﻼت من هواء نقي صريح 
اليمنى للمارة فيرشقونك

LEFTIST
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 ها أنا ﱡ
كالريشة
أهتز
ِ
السماوات
ِ
في َ ْ ِ
وجه َ
ْ
َتراني ..
ولكن ﻻ
ْ
اﻷقحوان ..
ليس في قافيتي إﻻ ْ ِ
َ
ارتجا ُف ُ ْ ُ ِ
عاصفةً
ينهض َ ْ ُ
معي
َْ َ ُ
ِ
الشوق َ ْ
حين ُ
ْ
ماء
أناجيك على َقطرةِ ٍ
َ
َ
ُ
أرجواني ..
ِ
ذات َ ْ
رجع ٍ ُ
أنا ما َ َ ْ ُ
جفني
أطبقت َ ْ ﱠ
َ◌فكيف ْ ْ
احتلمت َعيناي
رجة ْ ٍ
بضع َثواني
َنهد َ ِ
ِمن َ ﱠ ِ
زغب ٍ ْ َ
ُ
ْ
زهرات النور
َأيقظتني َ َ
َ ْ ﱡ
◌تكتظ على ُ
ِ َ
شباكك ُ ّ
العلوي ِ
القمحي في ﱠ
الليل ِ
مما ْ ُ ِ
َنهدك ِ ْ ﱡ
الضك ُيعاني
ِمن ﱠ ِ
أهتز ِ ً
ها أنا ثانية ْ َ ﱡ
عشقا
لسماواتك ْ
هل أنت َ تراني
ِ َ
َ
أم ُترى أنت َ تجافيني
يخلص ِ ْ
الطين ِ كياني
بة ِ ّ ْ
من شائِ َ ِ
لكي َ ْ َ
ْ
أنت َتدري حينما الحاﻻت ُ ْ
تشتدﱡ
الصوفي ِ في الليل ِ
على
ّ
وﻻ َتخلو به
ماذا ُ ْ
يقال
أي ْإثم ٍ ..
ﱡ
العصافير
أسمع ْ
َْ ُ
أصوات َ
َ
َتتزوج
التي َْلم
ﱠ
الورد
ورحيق َ ِ
َ
ْ
الدخلة
ﻻ أمكث ُ إﻻ ليلة ُ ِ
الحب على َ ْ
في ُ ّ ِ
شرعِ
ْ
الغزال
زواجات
ِ
اﻷحمر
ُأترا ُهم َ ْ َ َ
النمش ْ َ َ
يفهمون َ َ
إناث ُ ُ ْ
البرتقال
جلد
ِ
في ِ ِ
النبع ِبجيبي
َ ُ
أضع َ َ
ْ
الفطر ِ
ِ
صغار ِ
ومظﻼت ِ
َ
ﱠ
طرا ً إنها َمصرف جيبي
ِ
والثاءات ُ ﱠ
الصرف
أصرف
ولقد
ممنوعا ِ َ
من َ ْ ِ
ً
ُ ُ
قيل ُ ْ
محال
وإن َ
ْ
إصبعي ْ ُ
إذن غزالة ..
َنهديك
فدعيه َ ْ َ
بين ْ ِ
ََ ْ ِ
يتشهى أن ُ ْ
يفيق
ينام ﱠ َ
الليل حتى َ ﱠ
َ ُ

ْ
العشق ما ِعندي
قد َ ْ
منحت ِ
ْ
ومازلت أنا ِ ْ
الطريق
ِبدء
والعشق في ْ ِ
الليلي ِ ْ
حولي
ُتجمع ْ َ َ
ﻻ َ ِّ
من َ ْ
َثلجك ﱠ ﱠ
ﱠ
الدفئ
فإني ْ ُ
ِّ ْ
أحوج الناس إلى ِ ِ
جنبك ﷲُ َرزاياها
وهذي ُ ْ
غربةٌ َ َ َ
َجليدٌ في َ ْ
حريق
ليس ِ ْ
إمرأة
من
ٍ
َ
ْ
َ
السوري
الزنبق
رحيق
تشهيت ُ
َ ِ ُ
إﻻ َ ﱠ
ِّ
ضحكتها
في َ ْ ِ
ْ َ ْ
كآﻻف
قمة َنهديها
ِ
وإجتمعت روحي على ِ ﱠ ِ
ذكور َ ِّ
صغير
دفئ
ْ
المن والسلوى على ِ ٍ
خبير
صحيح إنما َلست
الحب
ٌ
ْ
أنا في ُ ّ ِ
كثر الن ﱡَم
ُ َ
ْ
ْ
اﻹنسان
مابين بني
بالصمت
وإن
َ
ِ
ْ
الحمير ..؟!
أبناء
نما ْ َ
بين ِ
ْ
هل ﻻحظت َ ﱠ
ِآه ِ ْ
طل َ ْ
سقطت
من ْ َ ِ
َقطرة َ ٍ
كأسي الفارغ َ
في ِ َ
كم ِ ْ
خمرة قد َ َ َ ْ
فيه
من َ ْ َ ٍ
خلقت ِ
ْ
ُ
ْ
للزهد
ِ
وكم ِمن ُ خطوةٍ
ْ
ُ
ْ
َ
جرتني ِ ْ
حانتك الكبرى
أذني إلى
من
ِ َ
ْ
َ َ ِْ َ
دعاني
وفي الحالين َ
موﻻي َ ْ
َ
ها أنا ْ َ ﱡ
البرد بﻼ ريش ٍ
أهتز في َ ْ ِ
السماوات
ِ
على َ ْ
عرض َ
ْ
أدري
لست ُ
ولكن َ ْ
ْ
تراني
تافه ْأنت ِ
كم ِ ٍ
أي َ ٍ
ﱠ
ْ
َ
جلدي
ِ
في
تهرش
حساسية
ٍ
أي َ ﱠ
ْ
ْ
ﱡ
بارد الريح
أرتشف من ِ
إذا َْلم ْ ِ ْ
ْ
ّ
اﻷواني
كل
ومن ُ ِ
ْ
روحي
جسمي على
عذبني ِ
ِآه َ ْ
ْ
ْ
كم ﱠ ْ
َ ْ
ثواني
خمس
سيدي
بي
أرحني َ ْ
َ
ْ
ْ
وصاحت ْ
الخيام
أيها َ ﱠ ُ
يا َ ْ
من َ ْ
الريح
أهرقت َ ْ َ َ
خمرتك ِ ُ
أنا ْ
الريح ْ
خمري
أخشى ُ َ
ُتهرق َ ْ ْ
أن ْ ِ
سكون ِ
كفي على َ ﱡبلو رها
ِ
ولذا َ
أطبقت ُ َ ﱠ ﱠ
الرحيلْ
َْ ُ
أجراس َ
أسمع ْ َ
َ
النار
هائما
ِ ُ
أستقرب ﱠ
ًِ
ﱠ
الصبح
ﻷلقى َجنة ُ ْ
الجنة ُ
فإن َ ﱠ
ﱠ
اﻷخرى
ﱠ
والمرضى
يجتمع ُ ُ
بها َ ْ ُ
السذج َ
الكف َ ْ
ومن
ِ َ
من َ ّ ِ
خافوا إلى ﷲِ الطريق
اليساري
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ماء ِ ً
ْ
رائقا
يحلم
الحالم ً
ُِ
كنت ُ فيما َ ْ ِ ُ
ُ
َ ﱠ
الكون
فيه
حدق ِ
للماء ِنصاﻻ ً ِ ْ
من َعبير
صار
حتى
ِ
َ
قلب َ غزالةْ
ْ
جرحت َ
َ
ُ
ْ
ُ
احتماﻻ ً
َتسمعني
َ
اﻷذن ِ ِ
ذلك ُ ُ
الجرح أنا َ ُ ْ
الدﻻلةْ
الروح َ ً
عميقا في ِ َ
َتسمعني
ُ
إنما َ ُ ْ
شباك ُالثمالةْ
أفتح ُ ﱠ َ
مذهبي ْ َ ُ
َ ْ َ ْ
ع ً
ريانا
أذهب ُ
ها أنا َ ُ
ساقيتي ُ
اﻷولى
إلى ِ َ ْ
◌ففيها قد َ ْ
سفني اﻷولى
َ ِ
َتهادت ُ ْ
ُ
أملك ِ ْ
حملتها ُ ﱠ
كل الذي ِ ُ
من ُحب ٍ
وقد َ ﱠ
ْ
الماء
ضد
وكانت
ِ
ُ
يرجع ِ
بعضها َ ِ ُ
الفقير
للعبد
َ ِ
ْ
الغدير ..
ذياك
أين َ ﱠ َ
ْ
السواقي
ظلي في َ
أين ِ ِ ّ ْ
ُتصلي
ُ
ورؤى َقلبي َ ِ ّ ْ
ُ
ي
سرير
الدنيا
في
كان
وحصير
َ
ٌ
َ
َ
ْ
ﱠ
أنني
ٌ
أكثير ْ
ِْ ُ
أملك في ُ
حصير ..؟!
الدنيا َ ْ
لعبي وأنا ِ ْ
غصن ٍ
من ُ
َ
ْ
أين ِ ْ ْ
أطير ..؟!
زيتون لزيتون ٍ
ْ
ْ
نومي ؟
أين
َ
ْ
يومها ُ ْ
كان
َقلبي َ
كنت ُ أنا الن ُ
َ
َوم بﻼ إيقاع ْ
الكثير
ﻻ َيغفو
ْ
راجعا ِ ْ
اللعب
َتعب ِ ّ ْ
من َ ِ
ِ ً
وأغفو
ﷲ
ِبي
إكتض
قد ْ َ ﱠ َ ُ
ْ
ْلم َ ْ
الريح
رائحة ِ ّ ْ
ُذني ِ َ
َتزل في أ ُ ْ
سكتت ساقيةٌ
وأصغي َ ِ ً
قلقا ْ
إن َ َ
ُ ْ ْ
الهدير
البحر
ْ
أو َ ﱠ
كف في َ
ْ
كنت ُ ْ ِ ُ
ساعة
مجدي
َ
أستكبل َ ْ
ُ
من ِّ
الفل
ُْ
الصبح بتيجان ٍ ِ َ
مرسل ِ ْ
كأني ُ َ ٌ
هذه اﻷرض
من ِ
ْ
سفير
إلى الكون
ْ
اﻵن يا َ ْ
من ْلم َتكن
أين ْأنت َ َ
َ
تتركني َ ﱠ
رفة َ ْ
جفن ٍ ..؟؟
ُ ْ
ُ
وجهك
إنني أبحث عن
َ
الحقلْ
في ِّ
كل ُزهور َ
كم ُ
سقف النَخل
نحن اختبأنا تحت
ِ
َقصصا عن
نحكي
ً
غيهب َ
الخطير!
الكون
ْ
ِ َ ْ
العمر
ساقية ُ ْ
نضبت ِ َ
محنيا
وأمشي َ
اﻵن َ ْ ً
LEFTIST

خبر
يصلني َ َ ٌ
وﻻ أدري لماذا ْلم َ ِ
ْ
سفني اﻷولى
عن ُ
ُتراها َ َ ْ
غرقت ْأم ﱠأنها َتسعى
أخير ؟
لميناء
ٍ
ْ
لسماواتك
وجهي
أرفع
ِ َ
ها أنا َ ُ
ْ
لكن ﻻ أرى ً
ْ
شيئا ..
وها أنت تراني
فأنا اﻵن ضرير!..
يبصر َ ْ
َلست َتراهُ..؟
من ْ
ُأترى ُ ْ ِ ُ
مما َ َ ْ
عجزت َعنهُ
ْأم ُترى ْ ُ َ
ُلغزك ِ ﱠ
ُ ُ
عقول الخلق
ينجلي
في غيهب كأس ٍ َ ْ
الكشف َ
السر وفي َ ِ
كم ْأنت َ في ِ ِ ّ
ْ
خطير
ْ
وسؤالي ..
المسؤول َ ْ
ُ
مر
عن ِ ْ ِ
محنة ما َ ﱠ
هو َ
َم ْن َ
يرسم
وما َيجري وما ُ َ ُ
واعذرني إذا َ ْ
فؤادي
الخمر
ْ
أغرقت في ْ ِ
ْ
المصير ..؟!
كيف
إذن
البدء
َ ْ
هكذا َ ُ
تجرأت ُ
ما َ ﱠ
ْ
جرأتني
ولكن أنت َ قد
ْ
تغضب ِ ْ
أي ِ سؤال ٍ
ﱠ َ
أنك ﻻ َ َ ُ
من ّ
واحتجاج
قاضي
بينما
ُقضاة ْ
ِ
ْ
الشرعِ
موﻻي َنهاني
َ
َ
ﻻيفهم ِفقه ِ ْ ْ
العشق ..
هو
َُ
َ
القلب ..
ﻻ
هو
يفهم فقه َ ْ
ُ
َ
رؤوف
كم َ
ٌ
يفهم ْ
أنت َ
ﻻ ُ
الرحمة
واسع َ َ ِ
ِ ُ
َ َ ِ ُ
تستقبل حتى
ُ ِ ً
أخطئ
مخطئا
َ
طيبة َقلب ً
عن َ ِ
الثر
واحتسى ِمن ِ َ
كأسك َ ِ ّ
َ
المعاني
ِ
فيوضات َ ْ
موﻻي ..
ها أنا ُ ْ ِ ُ
أبصر َ
َ
بصرا كي َ َ ِ ﱠ
لب
يطمئن َالق ْ
وزدني َ َ ً
ْ ْ
َبي
هذي قالها ْ
َقبلي ن ﱞ
نبيا
لست ُ ً
وأنا ْ
ْ
عشق
ﱠإنما ِ ُ
شاعر ِ ٍ
وأغاني
وضياء
ِ ٍ
ْ
شاعر للناس
ِ ٌ
أحكي ..
أن ﻻ َييأسوا
ْ
بعض الناس َ ْ َ ﱡ
ْ
لساني 
يحتز ِ
َفكر َ ْ ُ
وإن ﱠ َ
ْ

الهيبة
الرصاصة ،حملها بين إصبعيه كعاشق،
تأمل ّ
ّ 
تعجب كيف لرصاصة بهذا الحجم أن
سحره بريقهاّ ،
الرجال
الرأس
ّ
وتفجر القلب ،بل وتلقي بأقوى ّ
تنثر ّ
أرضا بﻼ حراك ،حشاها وأخواتها في سﻼحه
الﻼمعّ ،
تمنى لو يجربها ،شكر أباه في قرارة نفسه،
ّ
المسدس قائﻼ-:ﻻ تحطها واطي لحدا،
الذي أهداه
واللي بدعس على ّ
ظلك ادعس على راسه.
خديجة
بعد صﻼة الفجر،اتكأت على جذع زيتونة معمرة
،تفترش سجادة الصﻼة  ،تسبح ،تغالب النعاس
،ويغالبها في انتظار شروق الشمس ،لتؤدي ركعتي
الضحى  ،فهما تعدﻻن الف صﻼة ،فهذا هو المسرى
المبارك  ،اخذتها سنة من النوم  ،استفاقت على
اصوات تكبيرات  ،كانت تعرف ان هذه عﻼمة
اجتياح الغربان ،أصغت لعلها تسمع اصواتا
اخرى ...لم تجد ،في النهاية قامت تشارك في
التكبيرمع الذائدات عن حياض اﻻمة.
قهر الرجال
الصغيرة أباها باستغراب :أبي هل أنت أحمق؟
سألت ّ
تساءل الوالد :لماذا؟
قالت :تهدم بيتك بيدك كما بنيته بيديك!
أشعل اﻷب سيجارة وأدار ظهره ﻻبنته ومسح دمعة
غلبته.
التغيير
ذلك ّ
الشيخ الذي عركته الحياة ،يتململ ويقبض على
لحيته وهو يرى ابنه يهاجم الفساد في خطبة الجمعة،
مرات عديدة-
جربه ّ
يخاف عليه من بطشهم الذي ّ
السجن بيته ّ
الثاني-اﻵن هو ضعف ،وهم ازدادوا
كان ّ
وقوة ،وكاد ّ
التغيير يصبح مستحيﻼّ ،
لكنها سنة
فسادا ّ
الحياة ما تزال هناك دماء جديدة...سمع جلبة
فانتبه،حدث ما كان يخشاه.
ظنها ّ
بالرمالّ ،
النهاية فسارع إلى عيادة
امتزج
ّ
بالقصة فطلب منه إحضار
طبيب ﻻجئ ،أخبره
ّ
السائل ،أخفى ّ
الطبيب ضحكتة
ّ
عينة ،بعد فحص ذلك ّ
قائﻼ :ويلنا منكم إن فهمتم ،فكنزكم تحت
أقدامكم
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الحنين،
حصار
يكسر
َ من
ُ
َ
ِ
ُ
ويغتال الذاكرة؟
ُ
عرافة
َمن
يرشدني إلى حجر ّ
ّ
طﻼسم وأحجيةً
ُ
مفعول
تبطل
َ
َ
ُ
اﻷزمنة،
تعيقنا بروحانية
ِ
والطفولة الغابرة؛
ِ
ﱠ
أرواحنا بسﻼم إلى مجاثمها
لتحط
ُ
ننكب على وجوهنا
وﻻ
ﱡ
في وحل الصبابة؟
نكف عن اﻻشتياق،
كيف ﱡ
ُ
وذاكرتنا ترج مثقلة
البري
من رائحة
ِ
الزعتر ّ ّ
وندف البلوط المتساقطة كاﻷمطار؟
أنا ابنةُ هذه البقعة المفترشة
بالزيتون والزيزفون
تصافح زرقةُ
السماء
حيث
ِ
ُ
اﻷرض والساقية.
َ
تدر حليبا ً بنفسجيا ً
رضعنا من ّ
أثداء َ ﱡُ
ْ
أغنيات
وغفينا على هدهدة
ِ
»بافي صﻼح«
و»جميل هورو« الجبلية
أيامنا َ ْ
ُ
تآكلت على تخومها
عجﻼت ّ ِ
مذبوح
وعصفور
أتذكرها،
ٌ
ٌ
ُّ
يرتعش في صدري
ُ
ُ
كيف حالها يا ُترى؟
ُ
وديانها
ُ
سهولها
ُ
وجبالها...
هل ما َ ْ
زالت شامخةً حانية؟
ُ
غربتنا
زهاء
والسنابل
ِ
ُ
ً
َ ْ
ُ
تحمل قمحا ،أم قنبلة؟
باتت
رمانها الشهية
وماذا عن خمرة ّ
سامقةً َ ْ
بقيت ،أم بتروها ،كما بتروا من
بارين« ّ
أثداءها؟
جسد »
َ
ٌ
ٌ
جينات عصية على أقدارنا
نحن
وإن همشوا بتمثال »كاوا« ،وحال فتاتا ً
وإن سرقوه ،وسرقوا القضيةَ المخصية
فلن ننسى
وقبضةُ النسيان لن تطالنا...
الوجع من تﻼبيبنا
يجرنا
ﱡ
ُ
ُ
عفرين
الحنين من فمي ملتاعا ً
ّ ُ
ُ
يتدفق
ملونٍة
كفراشات ّ
أمي
ُّ
سرتي المبتورة ُ من رحم ّ

حقلنا
مضمرة ٌ في تربة ِ
ّ
غديرها
تتغذى روحي من ملوحة
ِ
ﱡ
يئن قلبي مع اﻷرض
ُ
المعول
ينعكف
ُ
وتتهاوى ّ ُ
حبات الزيتون من قلبي قبل
الشجر
غريب
أرضها
كلما خطا
ٌ
َ
يجني المحصول
ُّ
تحدثني »نازلي« باكيةً من هناك
ﱠ ْ
والتوت من ثمارها
التين
أشجار
تعرت
ِ
ُ
ِ
ولم َ ْ
نطل منها بنصيب
ّ
أتتذكرين كيف ّ
نتعربش أغصانَها
كنا
ُ
تحت غيظ أب،
َ
ُ
ونتعارك على حصصنا المتساوية
غاضبين
َ
صوتها؛
أزيح
وأنا على الهاتف
ُ
ﻷستمع لصياح الديك
َ
عصافير ُ
تعيدني للطفولة
وشغب
ِ
َ
أستنشق رائحةَ
ُ
كف السماء
ِ
المواقد من ّ
ُ
أدخن سيجارة

ُ
أنفث وجوهَ العابرين
القبور
شواهد
بين
وأرقص
ِ
وأرقص َ
ُ
ُ
ِ
َ
حافية القدمين
أتدحرج
ُ
أهرج
ُ
ُ
أصرخ
ّ ُ
فيتحول جسدي إلى هباب بطعنات
مستديمة
وأبكي حنينا ً
ُ
تنهك الذاكرة
حتى
أتسرب كنبيذ مخمر في دنان اﻷوجاع
ّ ُ
من بين أصابع المكالمة
ُ
تصرخ بي :هل تسمعين؟
أجيبها بﻼ
ُ
وﻻ داعي للنحيب...
عفرين بعطائها جميلةٌ
ُ
فلتتشاركوا في التين والزيتون
ُ
فتقول صارخةً:
إنها مسرحيةٌ إيمائيةٌ لعينة
َ
الشجرة،
إنهم قطعوا
الكروم،
وخنثوا
َ
وعاثوا في بيادرنا خرابا ً
المدارس والطواحين...
دمروا
ّ
َ
المدمرة يسرقون
من سور المنازل
ّ
أحجارا ً
يبنون بها مساجدَ وصوامع
ّ
مزركش بهﻼل ونجمة
ملطخة بدم
ٍ
ويطمسون الهوية.
أحﻼمنا َ ْ
ُ
جنحت في مرفأ أحقادهم
سفن
ِ
لنستكين ونستباح
وكأن ﷲ خلقنا
َ
ويزرع في خناجرنا السكاكين
َ
ويرتع من دماءنا كؤوس السنين 
َ
ــــــــــ

* عبد الرحمن عمرّ :فنان كردي من مدينة عفرين ،وأحد
مؤسسي كوما “آرمانج” الفلكلورية؛ التي تعنى بالتراث الشعبي
ّ
في عفرين ،معروف في الوسط ّ
الفني الكردي باسم »بافي
صﻼح« ،من مواليد قرية كوردان – جندريس عام 1952م.
تعرض لﻼعتقال لدى اﻷجهزة اﻷمنية للنظام السوري في حلب،
ّ
تعرضه لنوبة قلبية.
توفي عام 2016م ،بعد ّ
* جميل رشيد علي هوروّ :
فنان كردي من مدينة عفرين،
معروف بصوته الجبلي ،ولد  10آذار1934 ،م في قرية
سعرينجك بعفرين .من أبرز اﻷغاني التي قدمها هورو أغنية
” ،”Memê Alanوهي عبارة عن حوارية غنائية تتجاوز
الساعتين.
ّ
بجثتها على يد
* أمينة عمر :مقاتلة كردية ،جرى التمثيل
المعارضة السورية في قرية »قرنة« التابعة لمدينة عفرين عام
2018م ،من مواليد 1992م ،في قرية »قيركلبين« في منطقة
الشهباء بريف حلب الشمالي.
اليساري
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 متى بدأت قصتي مع شمشون؟
ﻻ أستطيع التحديد على وجه الدقة ,فقصتي معه مرتبطة بشباك غرفتي الراسخ في مكانه منذ وﻻدتي ,والذي لطالما كان
المفضل للشرود.
مكاني
ّ
ّ
وأتسلى بمراقبة العابرين ,أولئك المبكرون على الحياة والذين هم
أقف خلفه بينما أشرب كأس الحليب في الصباح الباكر,
ّ
غالبا ً طﻼب وموظفون يمشون بخطوات ثقيلة في الشوارع ,التي ﻻ يزاحمهم عليها ,إﻻعمال النظافة و)النبيشة( الذين يأتون
على دراجاتهم الهوائية لجمع الفوارغ البﻼستيكية من حاويات القمامة.
في المشهد ذاته يعبر أحيانا ً الرياضيون بخطواتهم الحيوية ,متسببين باﻹخﻼل بتوازن المشهد الصباحي المنذور للكادحين.
أسرح شعري قبل الخروج من البيت وكذلك وأنا أتحدث على هاتفي الخليوي
وخلف النافذة ذاتها لطالما حﻼ لي الوقوف بينما ّ
أو أشرب القهوة عصرا ً.
في لحظة ما من طقس النافذة اليومي ّ
تسلل شمشون إلى يومياتي وأصبح صديقي .رغم أن مفردة صداقة ليست مﻼئمة تماما ً
ﻷننا لم نتبادل الحديث يوما ً كصديقينّ ,
قررت أن
ﻷن شمشون لم يكن من ذلك النوع الذي
ّ
يحب الكﻼم .اكتشفت ذلك يوم ّ
أشاركه فطوري ,ولففت له عروسة من البيض المسلوق والبندورة ,وحين وصلت إلى مكان جلوسه على حافة الرصيف
قرب حاوية القمامة ,انحنيت قليﻼً ومددت العروسة نحوهّ ,
لكنه تابع الحملقة بأصابعه الخارجة من شقوق كفين صوفيين
مهترئين يغطيان نصف أصابعه.
وضعت العروسة ,الملفوفة بكيس ,قربه ومشيت ,دون التفاتة إلى الخلف ,كي ﻻ يعتقد ّأني من أولئك الذين ينتظرون رد
الجميل بكلمة أوابتسامة.
حاوية القمامة الخضراء ,المجاورة لمديرية سياحة المدينة والمواجهة تماما ً لنافذتي نادراً ما تكون شاغرة ,فدائما ً ثمة من
كل يوم ّإﻻ ّ
يرمي أكياس القمامة فيها أو يبحث عن الفوارغ ضمنها .ورغم أن زوارها يتكررون ّ
أن ذاكرتي لم تحتفظ بوجه
أحد منهم ,باستثناء شمشون ,الذي كان يمضي فترة الصباح جالسا ً قرب الحاوية ,بعد أن يبحث فيها عن شيء ﻻ يعثر عليه.
ّ
ربما هذا ما جعله يضيء أمام عيني فهو مثلي يبحث عن شيء ﻻ يعثر عليهّ ,
ولعله ﻻ يعرف عما
لكنه ﻻ يتوقف عن البحث.
يبحث لذا يتعذر عليه العثور على أي شيء .وربما ّ
ﻷن شمشون كان فريدا ً بشعره الطويل الملفوف كما الخواتم حتى ليبدو
مجدوﻻً بعشرات الجدائل الصغيرة ,ولحيته الشعثاء الطويلة ,ومعاطفه التي تسربل جسده الضخم ,ويرتديها فوق بعضها
مفصﻼً على
البعض فيبدو عمﻼقا” هاربا” من أسطورة ,ولذلك كان اسم شمشون)بطل من العهد القديم اشتهر بقوته الهائلة(
ّ
مقاسه .أما لقب الرفيق شمشون فحصل عليه يوم رأيته جالسا ً في مكانه المعتاد وقد وضع ساقا ً فوق ساق وفي حجره جريدة
يحملق طويﻼً في كل صفحة منها ,ثم يقلبها بعصبية كما لو ّ
أن ما قرأه لم يعجبه .مشهد كوميدي صرت ﻻحقا ً أؤديه بينما أقرأ
الجرائد بالطريقة المتعالية والمشمئزة ذاتها.
في أحد الصباحات ورغم ّأني لم أره بينما أشرب كأس الحليب خلف النافذة ,وضعت عروسته ,التي باتت طقسا ّ يوميا ً ,في
حقيبتي وخرجت .كان مكان شمشون مازال فارغا ًّ .
تسببت به جمهرة من الناس في النفق الموجود على
لكن الضجيج الذي
ّ
بعد أمتار قليلة دفعني ﻷندس بينهم ﻷرى سبب تجمعهم .وقفت على أطراف أصابعي ّ
ومددت رأسي بين رؤوس الواقفين.
هناك قرب الجدار ,قبل نهاية النفق بخطوات ,كانت جدائل شمشون الطويلة مسجاة قرب وجهه ,وكان يبدو نائما ّ لوﻻّ بركة
الدماء التي كانت تحيط به.
شهقت وقلت لجاري الذي كان بين الواقفين :هذا صديقي شمشون! فنظر إلي بأسى وقال :كان صديقي أيضا ً
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إذا تحدثنا بلهجتها ،نحتاج الى افتعال في التواء ألسنتنا وشفاهنا احتقارا لها.
إذا تحدثنا عن تاريخها الحديث ﻻ نجد إﻻ اﻹدانة لمتطرفيها غير الموجودين فعﻼً.
مدينة اﻻعتدال هي والتسامح في كل شيء ،ويريدها اﻵخرون غير ذلك .فليحاكموا
مساجينها القابعين في السجون دون محاكمة منذ سنوات .مدينة اﻻحتجاج هي .لقبت
بعروس الثورة في  17تشرين اﻷول  .2019لم تحصل ضربة كف واحدة رغم احتشاد
الجماهير في ساحاتها .فيها أكثر نسبة من الفقراء والفقر المدقع.
فيها من الغضب الذي يجب أن يدفع شبانها ﻷن يفعلوا أكثر من اﻻحتجاج ،وحرق
الدواليب ،وغيرها .نعرف أنها متروكة للفقر والعوز لكي يستطيع أهل السياسة من كل
لبنان استغﻼلها حين الحاجة في المناسات السياسية المعيبة.
صاحب الحاجة أرعن .ما أكثر الحاجات في طرابلس .ما يحصلون عليه في معظمهم يقل
عن الحاجات الدنيا للعيش ولو بفقر وعوز .وهي في اﻵن ذاته مدينة المليارديرية بعد أن
كانت مدينة العلم والعلماء.
 لو لم تتمرد طرابلس في هذه اﻷيام لكان اﻷمر غريبا ً .في
ثورة  17تشرين  ،2019كانت المدينة عروسة الثورة .وهي
اﻵن تنتفض في الموقع ذاته رغم الكورونا ،متناولة رموز
السلطة.

نخبها تتآمر مع السلطة ،ليس فقط ﻹفقار المدينة ،بل لجعلها غير صالحة للعيش فيها ،أو
فليتركها سكانها .اﻻحتجاجات المتتالية منذ عقود جعلت أهل السلطة يمعنون في
سياساتهم .السيارات والفانات اﻵتية من الشمال لم تعد تمر بها .شوارعها ضيقة وهذه
مسؤولية الدولة.

مدينة مغتصبة .هل تسكت مغتصبة؟
كما قال مظفر النواب ،تخلت عنها نخبها ،فدخل الغير الى حجرتها .أشار أحدهم الى
جغرافية توزيع المظاهرات ،فكأنه عيب أن تبدي جماعة من الناس غضبها .وهل كان
يشير الى جغرافية الغضب أو كوزموبوليتية الغضب؟ وهل ترك لهم أهل النظام مطلبا ً
إﻻ ويحتجون من أجله؟ البطالة منتشرة أكثر من كل مناطق لبنان .لقمة العيش أقل مناﻻً.

ً
عمرانيا ،ﻻ أحد يدخلها ،ﻻ من السلطة وﻻ من
اﻷحياء الداخلية ،وهي في حالة مزرية
النخبً .
عفوا ،قوى اﻷمن تﻼحق بعض الطرابلسيين في الداخل بتهم مشبوهة .سكانها
ليسوا مﻼئكة .لكنها مدينة تحت المراقبة .واﻷحياء الفقيرة متروكة لفقرها .فيها أحياء ﻻ
يمكن دخولها إﻻ لمن يغامر .فيها بيوت من غرفة أو غرفتين تسكنها أكثر من عائلة
واحدة.

فيها نسبة عالية من أصحاب المليارات ،وﻻ يستثمرون إﻻ أقل من  %3في طرابلس.
يفضلون العيش خارج المدينة ،ويعودون إليها ربما في نهاية اﻷسبوع ،وبالتأكيد كل أربع
سنوات حين اﻻنتخابات .مدينة ﻻ تقف مكانها بل تتراجع الى الوراء .تخلي نخبها يجعلها
دون زعامة .الطبقة العليا تفضل أن تتكلم يغير لغتها .الميسورون وما فوق يفضلون أن
تتعمد الدولة إهمالها؟ أﻻ
يسكنوا خارجهاُ .تتهم بالخروج على الدولة مرة تلو اﻷخرى .أﻻ ّ
تتعمد الدولة اعتبار أبنائها مواطنين درجة ثانية .وأخيرا جاءها رؤوساء وزارات
ووزراء يفضلون العيش خارجها.

يسأل الناس هذه اﻷيام عن طرابلس ،من وراء هذه اﻻحتجاجات؟ لم نسمع اﻷسئلة الكثيرة
حول وضع المدينة وكيف أصبحت كذلك .أسئلة مجعلكة ﻻ مكان لها في الواقع إﻻ
الخيال .الخيال المريض.

فيها من الصفات والمرافق العامة ما يجعلها صلة الوصل بالداخل العربي .دون منافسة
العاصمة أو أية مدينة أخرى .حتى العاصمة أصابها انفجار  4آب أو أصاب مرفأها.
فكأن ما يرجى )من النخب الحاكمة( لطرابلس ،يرجى لكل لبنان .كانت قبل الستينات
مدينة كوزموبوليتية .فيها كل ما في هذه المدن من مسارح ونوادي ليلية وفنادق
تتحول الى مجموعة قرى.
ومطاعم ،الخ… فإذا بها
ّ
تتميز بكثير من الصناعات ،والزراعات ،وحتى الخدمات .اليوم ﻻ
كانت حتى السبعينات ّ
يستطيع أحدنا تسمية أي من هذه اﻷنشطة .هجرتها نخبها باموالها وعقولها وتركوها
تعاني .ثم يعودون للتصاريح التي تلوم الدولة .فكأن النخبة الطرابلسية المالية والسياسية
والثقافية ليست مسؤولة .تتحمل الدولة الكثير من المسؤولية عن التردي .لكن النخب
الطرابلسية تتحمل قسطها من المﻼمة .أكثر من ذلك ،تتحمل وزر التخلي عن مدينتها.
أذا تحدثنا عن الفقر ،فكم من النخب المالية الطرابلسية تستثمر في طرابلس؟
إذا تحدثنا عن الثقافة ،فكم من مثقفيها يسكنون فيها وينشئون فيها مراكز ثقافية؟
إذا تحدثنا في السياسة ،فكم من سياسيها يتسابقون لنيل رضا هذا أو ذاك من زعماء
المركز؟
إذا تحدثنا عن اﻻقتصاد ،فكم من نخبها اﻻقتصادية الغنية يستثمرون ولو بعض أموالهم
في طرابلس؟
إذا تحدثنا عن العدالة ،فكم عدد المساجين فيها دون محاكمة؟
إذا تحدثنا عن الدولة ،ﻻ يزدهر فيها من أجهزة الدولة سوى أجهزة الرقابة والقمع.
إذا تحدثنا عن الفقر ،فكم تشير اﻻحصاءات الى تفشي الفقر فيها أكثر من غيرها بكثير؟
إ ذا تحدثنا عن تطورها ،فﻼ نذكر إﻻ تراجعها الى الوراء وضرب صناعاتها المتعمد ،وﻻ
ننسى أن بساتينها تحولت الى مبان في الضم والفرز.
إذا تحدثنا عن التطرف الديني ،أول ما يرد الى الذهن التطرف والبيئة الحاضنة للتكفير
واﻹرهاب .والكل يعرف أنها غير ذلك.
إذا تحدثنا ع ن المدارس ،أصبحت معظم مدارسها خارجها إﻻ القليل منها.
إذا تحدثنا عن أثارها ،وهي كثيرة ،نجد زوارها قﻼئل بسبب بشاعة ما حولها.
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ما وراء هذه اﻷحداث في طرابلس جوع ومرض واستباحة .عدد كبير من المواطنين ﻻ
يستطيعون توفير لقمة العيش لهم وﻷوﻻدهم .أما المرض فحدث عنه وﻻ حرج .آخر
تقليعات المرض هو الكورونا ،مما يعني سد البوز ووضع الكمامة .المشكلة هي أن
يفرض ذلك على من يعمل باجر يومي ،وﻻ يستطيع تغذية أوﻻده إﻻ أذا عمل يوميا ً.
كل ذلك مفهوم.يحصل في بلد يتآكله الفقر والجوع .يتظاهرون احتجاجا ً .كأن الثورة
عادت .هي لم تذهب .الجديد هو عمل اﻷجهزة الرسمية .قبل كل شيء طرابلس تئن فقط
من الفقر والجوع .هي مدينة مستباحة .أكثر ما يستبيحها عمل اﻷجهزة .يتظاهرون وﻻ
أحد يسمع لهم؛ ﻻ من نخبهم المالية وﻻ من السلطة .اتجه بعضهم ،وهم ربما مدسوسون،
الى مبنى البلدية وأحرقوه .وكان الناس يسألون لماذا استهداف السرايا ومبنى البلدية؟ الى
أن سمعنا أن قوى الدفاع المدني منعت من أجهزة رسمية من الوصول الى مبنى البلدية،
وكأنه كانت هناك عجقة سير فيما بعد منتصف الليل.
صنوة الحديث أن المدينة مستباحة ،وأن من يستبيحها هو السلطة؛ وأن السلطة تكمن في
مكان ما من الدولة؛ وأن الدولة رأسها معروف واﻷجهزة معروفة؛ والرئيس الثاني هو
الرئيس المكلف بوكالة لم تعط له عن المدينة؛ ورئيس حكومة تصريف أعمال مصابة
بالكتام الذهني.
المدينة مستباحة .لماذا؟ هل هناك أهداف استراتيجية؟ هل لذلك عﻼقة بالمواصﻼت بين
لبنان وسوريا بعد أن تغلق أبواب التهريب في سلسلة لبنان الشرقية؟ لم يعد ممكنا ً إعادة
التواصل على خط بيروت طهران إﻻ عم طريق طرابلس.
هل المطلوب إزاحة طرابلس من الطريق؟ لقد فعلت المدينة بنفسها منذ حركات القدور
ً
ممكنا ،أو التفكير به ،إﻻ عن
الى فاروق الى التوحيد ما يشبح اﻻنتحار .ولم يكن اﻻنتحار
تطور
طريق وهم وحقيقة ارتباط المدينة بالداخل العربي .في أوضاع جديدة ،خﻼل ومع ّ
الحرب السورية اﻷهلية ،صار اﻻرتباط بالداخل العربي له مواصفات أخرى.
طرابلس مدينة مستباحة .مدينة جميلة كانت على المتوسط ،صارت مدينة مترهلة .هل
يراد ﻷهلها أن يكونوا ﻻجئين في أرضهم أو غير أرضهم؟ أو في اﻷمر عقوبة لها لما
أبدته من مظهر ﻻئق في ثورة  17تشرين؟ هل انزعج البعض من لياقة أهلها فاتجهوا
ﻷن يعاقبوها اﻵن؟ 
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