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واستشراء هيمنة البيروقراطية العسكرية واجهزتها اﻷمنية ومحاولتها اﻻنقﻼبية الفاشلة
ﻹسقاط نظام عبد الناصر ،الذي صمد على الرغم من استمرار تآمر التحالف اﻻمبريالي
الصهيوني والحكام العرب الرجعيين ضده حتى لحظه وفاته في  28أيلول  ،1970ومن
ثم بداية مرحله اﻻنفتاح بعد حرب اكتوبر وصوﻻ الى معاهده كامب ديفيد التي فتحت
اﻻبواب مشرعه امام تزايد اوضاع التبعية واﻻستبداد في مجمل البلدان العربية ،ومن ثم
تزايد التراجعات والمواقف العربية الرسمية الهابطة ضد القضية الفلسطينية وقواها
الثورية من ناحيه ،و تزايد انتشار القوى الكومبرادوريه والرجعيه وتحالفاتها مع النظام
اﻻمبريالي العالمي على حساب قضايا الجماهير الشعبية من جهه ،وعلى حساب القضية
الفلسطينية من جهة ثانيه  ،حيث شهدت مجمل البلدان العربية في المشرق والمغرب حاله
من التراجع واﻻنهيار غير مسبوقه في كل تاريخها الحديث والمعاصر ،وذلك عبر تفاقم
تراكمات نتائج الهزيمة واﻻنهيارات السياسية والمجتمعية المتصلة في أنظمة
الكومبرادور منذ كامب ديفيد  1979حتى اللحظة.
واﻻن في الذكرى الرابعة والخمسين على هزيمه الخامس من حزيران  67باتت بلدان
كم ،أو عدد حسابي ﻻ يحسب له أحدا ً حسابا ً ،وصارت
الوطن العربي مجرد رقم أو ّ
الذكرى -منذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا – مناسبة لتكريس الخضوع والتبعية واﻻستبداد
واﻻستغﻼل والتطبيع ،بعد أن فقد معظم حكام اﻷنظمة وعيهم الوطني واستباحوا وعيهم
القومي لحساب مصالحهم وتراكم ثرواتهم التي تنزف دما ً من كل مساماتها ،ﻻ فرق بين
نظام ملكي أو أميري أو جمهوري فكلهم في اﻻستبداد واﻻستغﻼل والفساد وتراكم
الثروات سواء.
فقد دخلنا إلى هذا القرن ،الحادي والعشرين ،مجردين من أسلحتنا اﻹستراتيجية ،بعد أن
أصبحت أنظمتنا في المشهد السياسي الدولي الراهن مجرد أدوات في خدمة مصالح
العدو اﻹمبريالي وركيزته "إسرائيل" في بﻼدنا ،وفي ظل هذا الخضوع لم تعد هذه
اﻷنظمة تعرف لنفسها خطراً معينا ً سوى شعوبها عموما ً والجماهير الشعبية الفقيرة
خصوصا ً التي باتت تدرك أن العدو الرابض في أوضاعها الداخلية اشد خطرا ً من العدو
الخارجي.
على أي حال ،كثيرة هي اﻷسئلة واﻹشكاليات المثارة بعد أربعة وخمسين عاما ً من
هزيمة حزيران ،أسئلة كبرى ،مقلقة وعميقة ،جادة وشاملة ،وعلى مختلف المستويات
ً
سياسيا ً وفكريا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً وعسكريا ً
وأمنيا ،ولعل أخطرها وأهمها
السؤال المحوري الكبير :لماذا هزمنا؟ ولماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟

 منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تطلعت شعوب بﻼد الشام
ومصر وبلدان المغرب الى الخﻼص من السيطرة اﻻستعمارية العثمانية
واﻻنجليزية والفرنسية ،وذلك بتأثير من اﻷفكار النهضوية الليبرالية الديمقراطية
للرواد النهضويين ،فمن مصر وبﻼد الشام :رفاعه الطهطاوي واﻻفغاني
والتقدمية ّ
والكواكبي وﷴ عبده وسليم تقﻼ )مؤسس صحيفة اﻻهرام( وميخائيل نعيمه
وناصيف اليازجي وإبراهيم اليازجي وزكي اﻷرسوزي ونجيب عازوري
صروف وفارس
وقسطنطين زريق وساطع الحصري وﷴ عزة دروزة ويعقوب
ّ
نمر وبطرس البستاني وأحمد الشدياق ولطفي السيد وقاسم أمين وسﻼمه موسى
وشبلي شميل وطلعت حرب وفرح انطون وأحمد امين وطه حسين وجورجي
زيدان واسماعيل مظهر وخليل السكاكيني واسعاف النشاشيبي واديب اسحق
الرازق ،ومن بﻼد المغرب :أبو القاسم بن َ ّ
حلوش وأحمد الفاسي
والشيخ علي عبد ّ
وفرحات الدراجي الليشاني ،وابن باديس وباعزيز بن عمر الزواوي والطاهر بن
عاشور والشيخ عبد القادر الياجوري والسعيد عليلي اليجري والهادي زَ ّروقي
ّ
وعﻼل الفاسي ،واستمرت تلك العملية النهضوية في اﻻنتشار على الرغم من
تأسيس حركه اﻻخوان المسلمين عام  1928في اطار سياسي مجتمعي نقيض
لكافه اﻻفكار النهضوية سالفة الذكر ثم جاءت ثوره يوليو حامله للعديد من
المواقف الثورية ضد الملك واﻻستعمار وضد رموز اﻻقطاع.

.
إﻻ ّ
تفردت عبر قيادتها عموما ً ،ومن خﻼل القائد الراحل جمال عبد
أن ثوره يوليو ّ
الناصر خصوصاً في تطبيق رؤاها وبرامجها الوطنية بصوره أحاديه نقيضه للديمقراطية
ولمجمل اﻻفكار التعددية السياسية بمختلف اطيافها اليمينية واليسارية ،ما يعني ان
سنوات ثوره يوليو حتى هزيمه حزيران كانت تفتقد للديمقراطية السياسية والمجتمعية
اﻻمر الذي شكل سببا ً رئيسا ً في الهزيمة ،الى جانب ضعف تطبيق مشاريع التنمية
المجتمعية وهشاشة التطور اﻻقتصادي والسياسي واستمرار مظاهر الفقر في أوساط
العمال والفﻼحين ،واستمرار قمع القوى اليسارية وتزايد مظاهر اﻻستبداد والفساد،

الجواب باختصار مكثف ،يكمن في اﻷنظمة العربية وأجهزتها الطبقية واﻷمنية التي
أسست وراكمت حالة عميقة من مظاهر ومؤشرات التبعية والفساد واﻻستبداد والتخلف
اﻻجتماعي واﻻقتصادي ،واستغﻼل ثروات شعوبها ،بمثل ما كرست كل وسائل القهر
والقمع اﻹجرامي لحساب مصالح حكامها اللذين – في معظمهم -وجدوا في التحالف
اﻻمبريالي الصهيوني "مﻼذهم اﻵمن" وخضعوا لشروطه ومقتضياته ،على حساب
أماني وتطلعات شعوبهم ،حيث استطاعت الحركة الصهيونية ودولتها بعد ) (73عاما ً
على النكبة ،وبعد ) (54عاما ً على هزيمة حزيران ،أن تحقق العديد من اﻷهداف في ظل
التحالف اﻻستراتيجي بينها وبين الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
فلقد تمكنت دولة العدو اﻹسرائيلي ،ومن خﻼل الدعم المادي والسياسي اﻷمريكي على
وجه الخصوص ،من أن تتحول اليوم إلى دولة إمبريالية صغرى في الشرق اﻷوسط،
كما أصبح الوضع العربي الرسمي في حالة ينظر فيها إلى القضية الفلسطينية باعتبارها
ً
عبئا ً
ثقيﻼ على كاهله يسعى إلى الخﻼص منه طالما كان في ذلك ضمانة لمصالح النظام
الحاكم وشرائحه الطبقية )البيروقراطية والكومبرادورية(.
لقد ألغت هزيمة حزيران  /يونيو مبدأ :التحدي واﻻستجابة،
ً
انتصارا ،والمهزوم أكثر هزيمة ،ولهذا -
وجعلت المنتصر أكثر
كما يقول فيصل دراج -اخترع العرب حروبهم الصغيرة،
ليبرهنوا أنهم يخوضون الحرب ولم يغادروا أرضها ،فعﻼوة على
الحرب اللبنانية ،كان هناك الخﻼف السوري  -العراقي .والخﻼف
المصري  -الليبي ،وحروب السودان ،والخﻼف الجزائري -
المغربي ،و"حروب المخيمات الفلسطينية في لبنان".

فلسطين

لم تكن المراجعة للهزيمة الحزيرانية بمستوى الحدث :معظم المراجعات ُبنيت على أن
تبن الرؤية على أن الهزيمة هي هزيمة
سبب الهزيمة مرتبط بالمسائل العسكرية ،ولم َ
لبنية كاملة :سياسية  -عسكرية  -اقتصادية  -اجتماعية – ثقافية ،من هنا جرى تقليص
»الهزيمة« إلى »النكسة« .اﻷمر الذي أنتج ،بلغة علماء السياسة "أنظمة الخوف" ،التي
يقف على رأسها مرجع وحيد ﻻ يخاف إﻻ من شعبه ،وعلى شعبه أن يرهبه وأن يخاف
منه ،وكان على هذه "اﻷنظمة اﻻستثنائية" أن "تحارب" السياسة وحرية اﻷحزاب
اليساري
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السياسية وحرية القول ،فقد ّ
شكلت حرب حزيران  /يونيو ،في لحظة أولى ،هزيمة
لﻸنظمة العربيةّ ،
ومثلت ،في لحظة تالية ،هزيمة للشعوب العربية ،المحاصرة باﻹحباط
واﻷحكام العرفية ،ذلك بأن في الهزيمة انتصارات لﻸنظمة التي قاتلت ولم تقاتل،
وتحولت  -كما يضيف د.فيصل دراج  -الى قوى رجعية جديدة ،ولهذا بدا حديث البعض
عن "نهضة عربية جديدة" ،في نهاية ثمانينيات القرن الماضي ،مثيرا ً للسخرية ،إذ ﻻ
يمكن استنهاض مجتمع انهارت مؤسساته العسكرية واﻻقتصادية والثقافية والقضائية
ونشرت سلطته الخوف واﻹحباط وتفاقمت واستمرت مع بقاء اﻷنظمة المهزومة التي لم
تعترف باﻻزمة او بالهزيمة ،وبالتالي فإن الوضع الشاذ "لﻸمة العربية" في تعاملها مع
الهزيمة ،ما يعارض دروس التاريخ واجتهادات المؤرخين :فمن المفترض أن الهزيمة
تستنهض اﻹرادة القومية الجماعية ،وهو أمر لم يتحقق ،بسبب انهيار المشروع القومي،
قبل الهزيمة وبعدها".

التقدمية العربية التي تعيش اليوم حالة من التفكك والتراجع والتأزم ،وﻻ تؤهلها أوضاعها
في اللحظة الراهنة للقيام بتحقيق وبلورة هذه الرؤية في المدى المنظور .لكن إيماننا بآفاق
المستقبل الواعد لشعوبنا العربية ،في هذه المرحلة ،يتطلب من هذه القوى تفعيل وإنضاج
عوامل وأدوات التغيير الثورية والديمقراطية الحديثة ،واﻻستجابة لمبرراتها وأسانيدها
الموضوعية الملحة من قلب واقعنا الراهن .بالتالي فإن الخطوة اﻷولى على طريق
الخروج من اﻷزمة في المرحلة الراهنة التي تجتازها بلداننا العربية ،تتمثل في العمل
على إعادة تكوين اليسار وبناء القوى الشعبية ،وذلك في إطار عمل طويل النفس يطاول
مستويات عدة "من تحديد اﻷسس الفكرية ،وسمات المشروع المجتمعي اﻻشتراكي
المطروح كهدف راهن وتاريخي ،وتحديد المراحل اﻹستراتيجية للتقدم في اﻻتجاه
المرغوب  ...والقوى اﻻجتماعية التي لها مصلحة في انجاز المشروع والقوى المعادية
له.

لقد أسست هزيمة /5حزيران 67/لمرحلة جديدة في الوطن العربي كله ،عنوانها مشهد
تفكك النظم الوطنية التقدمية ،والذي تجلى بعد رحيل القائد الوطني جمال عبد الناصر،
ومن ثم بداية عصر اﻻنفتاح وانهيار المشروع القومي ،وتكريس التبعية والخضوع
للغرب الرأسمالي بصورة غير مسبوقة.

ّ
إن الحديث عن كسر وتجاوز نظام اﻹلحاق أو التبعية والتخلف الراهن هو حديث عن
ضرورة حتمية في المستقبل المنظور لشعوبنا العربية ولكل الشعوب واﻻثنيات اﻷخرى
في المشرق والمغرب من أكراد أو أمازيغ وغير ذلك من القوميات التي تملك الحق بكل
ابعاده التاريخية والسياسية والمجتمعية في التعبير عن هويتها الوطنية وثقافتها التاريخية
المتميزة ،وهنا بالضبط أشير الى أن المجتمعات المغاربية سواء في المغرب او الجزائر
وتونس وليبيا وموريتانيا ...الخ تتميز بأن كل منها مجتمع ذو هويه وحضارة امازيغيه
عربيه اسﻼميه كهويه جامعه من الخطأ تجاوزها من ناحيه ،ومن الخطأ ايضا الحديث
عنها كهويه مطلقه ومغلقه على ذاتها ،بل بالعكس ،إن التعدد الفكري عموما واليساري
الماركسي الديمقراطي خصوصا كفيل من خﻼل التحليل الموضوعي لمصالح الجماهير
الشعبية العربية او اﻷمازيغية بجسر الفجوات بين العروبة واﻷمازيغية ،وتوفير اﻻسس
والمقومات السياسية والمجتمعية الكفيلة بتجاوز كافه الصراعات والتناقضات اﻹثنية
والقوميه الشوفينيه بينهما ،اذ ﻻ مصلحه للجماهير الشعبية الفقيرة في إثارة النزاعات
العنصريه واﻻنفصالية بين اﻻمازيغ والعرب ،او بين أية قومية أخرى في بﻼدنا  ،حيث
ان القوى الرجعية والرأسمالية التابعة في اﻷنظمة الحاكمة بالتنسيق مع القوى اﻹمبريالية
هي بالضبط صاحبه المصلحة في اثاره النزعات العنصريه اﻷمازيغية او العربية،
فاﻷمازيغي عربي بثقافته حسب المفكر اﻻمازيغي العروبي الراحل ﷴ عابد الجابري،
كما ان العربي ﻻ يمكنه تجاوز الحضارة اﻷمازيغية العربية ودورها التاريخي الجامع
من خﻼل التزاوج واﻻختﻼط والحياه المشتركة طوال اكثر من  1400عام ،وبالتالي
تمزغ وﻻ وجود للنقاء ،ما يعني ّ
تعرب وهناك من َ ﱠ
توفر
هناك كما يقول الجابري من َ َ ﱠ
اﻹمكانية الموضوعية والذاتية في الحياة السياسية والمجتمعية المشتركة راهنا ً ومستقبﻼً
وفق قواعد وأسس الديمقراطية والنهضة والتقدم اﻹنساني ،ومن منطلق مقتضيات
المصلحة العربية واﻷمازيغية المشتركة التي يمكن أن تلتحم في اطار جامع ومشترك
بعيداً عن اي نزعه عنصريه او متعصبه ،مثالنا على ذلك العديد من النخب اﻻمازيغية
من أبرزهم رجل الدين التنويري والمناضل السياسي ضد اﻻستعمار الفرنسي ابن
باديس ،والمناضل الوطني والقومي اﻻمازيغي الشهيد المهدي بن بركة والرئيس الراحل
هواري بومدين والرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقه والمناضل التقدمي ابراهام
السرفاتي والمفكر اﻻمازيغي المغاربي ﷴ عابد الجابري الذي استطاع ان يقدم لنا مثﻼً
ُيحتذى ضمن هذا البعد المجتمعي التوحيدي الجامع على طريق النهوض لشعوبنا في
مغرب الوطن العربي ومشرقه وفق مفاهيم وأسس الديمقراطية والتقدم الحداثي
ً
مدخﻼ وحيداً ﻷي حديث عن التعايش المشترك بين كافه
واﻻشتراكية التي أرى فيها
اﻻعراق والعصبيات واﻻثنيات بعيدا ً عن اي نزاعات او اشكاليات من ناحيه ،وبما يحفظ
ويحترم حق الجميع في التعبير عن وجودهم الذاتي وثقافتهم وخصائصهم بكل حريه من
ناحيه ثانيه ،إذ ﻻ حل ﻷوضاع مجتمعاتنا بكل تنوعها إﻻ من خﻼل اﻻشتراكية ،ولكن هذه
الضرورة ستكون ضربا ً من الوهم إذا لم نمتلك وضوح الرؤيا للمخاطر التي تفرضها
علينا العولمة اﻷمريكية وحليفها اﻻسرائيلي والرجعي العربي في بﻼدنا.

وفي مثل هذا المناخ ،كان من الطبيعي أن يجدد التيار الديني عموما ً وحركة اﻹخوان
ً
خصوصا ،نشاطهما بعد هزيمة حزيران التي كانت مصدر ارتياح للعديد من
المسلمين
قادة اﻹخوان المسلمين ،وفي الواقع ،فان عودة جماعات اﻹسﻼم السياسي ،كان نتيجة
تضافر مجموعة من العوامل السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والفكرية ،ومن بين هذه
العوامل ،سيادة مظاهر اﻻستبداد وافتقاد الحريات قبل هزيمة حزيران وما بعدها ،وتعثر
مشاريع التنمية ،وتنامي اﻻستقطاب اﻻجتماعي ،وانتشار الفساد ،وتوسع مساحات الفقر
وتفاقم البطالة وتراجع فرص العمل ،وتنامي الشعور باﻹحباط واليأس في صفوف
الجماهير الشعبية.
ولذلك كانت هزيمة حزيران  1967بداية النهاية لمرحلة التحرر القومي الديمقراطي،
خلقت المناخ العام ،والمقومات الﻼزمة ﻹعادة إحياء التشكيﻼت والتكوينات اﻻجتماعية
الطبقية القديمة والمستحدثة ،بصور وأشكال معاصرة ،تتوافق مع شروط اﻻنفتاح
والتحالفات السياسية العربية الرسمية التي تولت قيادتها أو توجيهها اﻷنظمة اﻷكثر
رجعية وتخلفا ً وتبعية في بﻼدنا.
إن الوضع الراهن ،الذي تعيشه شعوبنا العربية ،لم يكن ممكنا ً تحققه بعيدا ً عن عوامل
التفكك و الهبوط التي بدأت في التراكم منذ انهيار الوحدة العربية بين مصر و سوريا في
أيلول  ،1961و تطورت بعد هزيمة حزيران  ،1967و تعمقت و امتدت بعد كامب ديفيد
 1979إلى اليوم ،لدرجة أن الستة عقود الماضية حملت معها صورا ً من التراجع لم
تعرف جماهيرنا  -في كل بلداننا في المشرق والمغرب -مثيﻼً لها في كل تاريخها
ً
فبدﻻ مما كان يتمتع به العديد من بلدان الوطن العربي في الستينات من إمكانات
الحديث،
للتحرر والنهوض الوطني و القومي ،تحول هذا الوطن بدوله العديدة وسكانه إلى رقم
كبير – يعج بحركات وجماعات اﻻسﻼم السياسي بمختلف مسمياتها ويعج بالصراعات
الطائفية الدموية واﻻثنية وبالنزاعات الداخلية والعداء بين دوله المفككة او الضعيفىة ،-ﻻ
يحسب له حساب أو دور يذكر في المعادﻻت الدولية ،وتحولت معظم أنظمته وحكوماته
إلى أدوات للقوى المعادية ،فيما أصبح ما تبقى منها عاجزا ً عن الحركة و الفعل و
المواجهة ،في إطار عام من التبعية على تنوع درجاتها وأشكالها السياسية واﻻقتصادية
والتكنولوجية والثقافية والسيكولوجية ،من خﻼل النمو السرطاني للتحالف البيروقراطي
والكمبرادوري في مجمل بلداننا في المشرق والمغرب ،في ظروف فقدت فيها القوى
واﻷحزاب الديمقراطية الوطنية والقومية واليسارية قدرتها – ﻷسباب ذاتية وموضوعية-
على الحركة والنشاط والنمو ،وتراجع دورها في التأثير على الناس أو على اﻷحداث من
حولها.
وفي مقابل هذا التراجع الرسمي العربي تتبدى هيمنة العدو الصهيوني بصورة غير
مسبوقة ،لم يستطع تحقيقها في كل حروبه السابقة مع العرب ،إلى جانب عمليات
الترويض اﻷمريكي لﻸنظمة العربية الحاكمة ،في السياسة واﻻقتصاد والفكر والثقافة
التي لم تنجح في تغيير الموازين والمعايير العسكرية والسياسية في الصراع العربي –
الصهيوني لصالح إسرائيل فحسب ،بل نجحت في تغيير أسس ما يسمى بعملية التفاوض
او المهادنة إلى الدرجة التي يجري التعامل معها اﻵن على قاعدة أن يعترف العدو
اﻹسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني وليس العكس.
والسؤال هنا  ...أين يكمن الطريق إلى المستقبل؟
في اﻹجابة عن هذا السؤال ،أقول  :لقد بات الرهان اليوم معقوداً على الرؤية الديمقراطية
التقدمية العلمانية في بﻼدنا ،المرتبطة باستنهاض أوضاع القوى واﻷحزاب والفصائل
LEFTIST

من هنا فإن الدعوة إلى مقاومة المشروع اﻻمبريالي الصهيوني وعولمة اﻻستسﻼم ،وهي
دعوة إلى تفعيل النضال السياسي والطبقي ضد أنظمة الكومبرادور في بﻼدنا واسقاطها،
تمثل أحد أبرز عناوين الصراع العربي الراهن ضد التحالف اﻷمريكي الصهيوني
وأدواته في بﻼدنا ،من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة اﻻجتماعية بآفاقها اﻻشتراكية،
مدركين أن أحد أهم شروط هذا التحدي العربي لهذه الظاهرة هو امتﻼك عناصر
ومقومات العامل الذاتي ،الحزب الثوري الحامل للفكر الماركسي في صيرورته
المتجددة ،وبمنهجيه نقدية ،للفكر والواقع معا ً.
إن الدعوة لﻼلتزام بهذه الرؤية وآلياتها تستهدف ،في أحد أهم جوانبها ،تكريس وتعميق
الهوية الفكرية الماركسية المتجددة في بنية القوى اليسارية ،بصورة جدلية وخﻼقة
وواعية ،لتسهم بدورها الطليعي المأمول في وقف حالة اﻹحباط واليأس التي تستشري
اﻵن في الطبقات اﻻجتماعية الكادحة والفقيرة ،بسبب توحش أساليب القمع واﻻستغﻼل
حيث تتصدر الساحة السياسية العربية اليوم حالة استقطاب غير مسبوقة في التاريخ
المعاصر لبﻼدنا في المشرق كما في المغرب ،عبر مجموعتان تختلفان شكﻼً رغم
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جوهرهما الكومبرادوري الواحد :مجموعة الرأسماليين المنضوين تحت لواء السلطة أو
أنظمة الحكم ،ومجموعة الرأسماليين المنضوين أو المتنفذين في قيادة حركات اﻻسﻼم
السياسي .أي أن مجتمعاتنا وساحاتها السياسية مسيطر عليها عمليا ً من جانب قوة واحدة
)عبر برنامجين :اليمين "العلماني" ،واليمين الديني( وهى الرأسمالية التابعة ،الطفيلية
والكومبرادورية بالتحالف مع البيروقراطية الحاكمة وكﻼهما محكومان – بهذه الدرجة
أو تلك -لقاعدة التبعية والتخلف ،كما أن كل منهما ﻻ يتناقض في الجوهر مع اﻹمبريالية
والنظام الرأسمالي.
ما يعني بوضوح :ان العداء لﻼمبريالية ﻻ يكون بالفعل متسقا -كما يؤكد المفكر
الماركسي الشهيد مهدي عامل  -اﻻ بما هو عداء للراسمالية ،ومن حيث هو هذا العداء
بالذات ،ففي حقل عﻼقتها العضوية بازمة اﻻمبريالية ،من حيث هي ،بالدرجة اﻻولى،
أزمة نمط اﻻنتاج الراسمالي نفسه ،تتحدد حركة التحرر الوطني في ذلك الشكل التاريخي
الذي يجعل منها جزءا من العملية الثورية العالمية ،فﻼ سبيل الى تحرر وطني فعلي من
اﻻمبريالية اﻻ بقطع العﻼقة التبعية البنيوية بها هو بالضرورة تحويل لعﻼقات اﻻنتاج
الرأسمالية القائمة في ارتباطها التبعي بنظام اﻻنتاج الرأسمالي العالمي .بهذا المعنى
وجب القول ان سيرورة التحرر الوطني في المجتمعات التي كانت مستعمرة ،أعني في
المجتمعات الكولونيالية ،هي هي سيرورة اﻻنتقال الثوري الى اﻻشتراكية".
وهنا بالضبط تتجلى أهمية مجابهة شعوبنا وجماهيرنا الشعبية في المشرق والمغرب –
عبر قواها وأحزابها الوطنية التقدمية عموما ً وأحزابها اليسارية الماركسية خصوصا ً –
لكل أشكال اﻻضطهاد واﻻستغﻼل واﻻستبداد في بﻼدها ،انطﻼقا ً من وعيها بضرورة
مجابهة منطق العولمة وإزاحته واستبداله بمنطق اﻻنتماء لﻸرض والشعب المتجذر
تاريخيا فيها ،ومجابهة منطق التبعية والرأسمالية بقيم الديمقراطية والتحرر الوطني
واﻻشتراكية ،ومجابهة منطق البرجوازية الكومبرادورية والطفيلية بمنطق الطبقة العاملة
وقيم اﻹنتاج التنموي المستقل ،وفق منطق العقل التاريخي العلمي ،وأن نسعى إلى
صياغة رؤية ثورية اشتراكية ديمقراطية ،تقوم على استيعاب السمات اﻷساسية لثقافة
التنوير والحداثة اﻷوروبية ،و ما تضمنته من عقﻼنية علمية وروح نقدية إبداعية
واستكشافية متواصلة في فضاء واسع من الحرية والديمقراطية.
ان النضال من اجل اسقاط رؤوس وانظمة اﻻستبداد وبناء النظام الديمقراطي الخالي من
كل اشكال اﻻستغﻼل ،هو في نفس اللحظة نضال من اجل الغاء عﻼقات ومظاهر التبعية
للنظام اﻻمبريالي وحليفه الصهيوني ،وإذا كان اﻷمر كذلك ،فان من واجبنا أن نطرح
مجددا ً السؤال التقليدي :ما العمل؟  ...ما هي العملية النقيض لذلك كله؟
إن اﻹجابة عن هذا السؤال مرهونة بصحوة حقيقية نشطة ،سياسيا ً وفكريا ً وتنظيميا ً ،من
قبل أحزاب وحركات اليسار في بﻼدنا في كل ارجاء المشرق والمغرب ،على الرغم من
ادراكنا للطبيعة المركبة والمعقدة ﻷزمة هذه اﻷحزاب ،ومرهونة أيضا ً بتبلور وﻻدة
احزاب وحركات يسارية ماركسية ثورية قادرة على التقاط هذه اللحظة ،ومن ثم اﻻلتزام
بعملية النضال الحقيقي السياسي الديمقراطي والجماهيري من منظور طبقي ،من أجل
تحقيق اﻷهداف التي تتطلع اليها جماهيرنا الشعبية ،وخاصة إسقاط رؤوس وأنظمة
التبعية واﻻستبداد والتخلف واﻻستغﻼل ،وتأسيس النظام اﻻشتراكي الديمقراطي الجديد.
لذلك فإن قوى وأحزاب اليسار العربي ،تواجه في هذه اللحظة الثورية ،تحديا ً كبيرا ً،
سيحدد مصيرها ووجودها ومستقبلها ،سواء بالنسبة للقوى واﻷحزاب التاريخية أو
التقليدية القديمة ،أو بالنسبة للحركات واﻷحزاب الماركسية التي يمكن أن تولد اليوم أو
غدا ً.
في هذا الجانب ﻻبد من اﻹقرار بأن عوامل اﻻستنهاض الثوري الذاتي ،في مجمل
أحزاب اليسار في بﻼدنا ،باتت اليوم في حالة شديدة من الضعف والتراجع ،غير مؤهلة
–حتى اللحظة -لهذه المجابهة ،مما وفر بالتالي فرص تراكم عوامل اﻷزمة البنيوية
الشاملة فيها ،وعندئذ ﻻ مجال للحديث عن أي صحوة أو استنهاض إذا ما استمرت تلك
اﻷزمة البنيوية.
لذلك ،فإن رسم أو وضع تصور لمغادرة اﻷزمة وتجاوزها ،يجب أن يبدأ أوﻻ عبر
المراجعة النقدية لكل مكونات الخطاب السياسي وآليات العمل التنظيمي والكفاحي
والمطلبي ،طوال العقود الستة الماضية- ،شرط وضوح الهوية الفكرية الماركسية
ومنهجها ،-نظرا ﻷولويتها كحلقة مركزية توفر اﻷرضية التي تـنبنى عليها الحلقات
اﻷخرى )التنظيمية والسياسية والكفاحية والمجتمعية( بصورة موضوعية ومنضبطة ،إذ
أن المفصل اﻷساسي في أزمة اليسار العربي يتحدد – بصورة رئيسية -في العجز
الفكري أو ضعف الوعي بالنظرية ،ومن ثم العجز عن بلورة الرؤية الفكرية لتشخيص
واقع مجتمعاته وصياغة البرنامج الديمقراطي البديل ،اﻷمر الذي يتطلب خطوات
استنهاضية عاجلة لخروج هذه اﻷحزاب من أزماتها قبل فوات اﻷوان.

إن نقطة البدء لعملية التصدي للوضع المأزوم ،و اﻻرتقاء بالعامل الذاتي كعقل جمعي،
تتطلب توفير عنصر الوحدة الجدلية بين الوعي والممارسة لدى كل عضو من اعضاء
هذا الحزب أو ذاك ،في كل ما يرتبط بمفهوم الحزب و دوره ووظيفته و آلياته ،خاصة
وأننا نعيش اليوم ،أمام نتيجة مفزعة تتجلى في هذه الهوة المتزايدة اﻻتساع بين الجماهير
من ناحية وأحزاب اليسار الماركسي العربي من ناحية ثانية ،وهنا تتبدى الحاجة إلى
إثارة وتفعيل عملية النقد الذاتي ﱠ
البناء.
وعلى هذا اﻷساس ،فإنني أدعو إلى البدء في تفعيل عملية
الحوار والبحث- ،بكثير من الهدوء والتدرج والعمق -بهدف
ايجاد آلية حوار فكري من على ارضية الحداثة والماركسية،
حول كل القضايا السياسية واﻻقتصادية والمجتمعية الوطنية
واﻻثنية والقومية واﻻنسانية ،بما يخدم ويعزز الدور الطليعي
 الراهن والمستقبلي -لقوى اليسار الماركسي في بﻼدنا،رغم كل الصعوبات والتعقيدات السياسية والطبقية في
مجتمعاتنا ،ورغم كل المعوقات التي تفرضها الهجمة
العدوانية الصهيونية اﻻمبريالية على شعوبنا من جهة ،وما
يعتري هذه المرحلة من ادعاءات القوى اﻻنتهازية الليبرالية
الهابطة تجاه ضرورات الماركسية وراهنيتها من الجهة
اﻷخرى  ...اﻷمر الذي يفرض على قوى اليسار الماركسي
أن تبدأ بعملية اﻻستنهاض الذاتي للخروج من أزماتها،
واثبات وجودها ودورها في اوساط جماهيرها في كل بلدان
المشرق والمغرب أوﻻً ،عبر برامج سياسية ومجتمعية
تستجيب لمنطلقات الثورة الوطنية التحررية الديمقراطية ،بما
يمهد إلى الخطوة الثانية التي تتجلى في البدء بعملية حوارية
تستهدف وضع التصورات الفكرية والسياسية والتنظيمية من
أجل إعادة بناء الحركة الماركسية الثورية الجامعة لكل قوى
اليسار في بﻼدنا ،التي يجب أن تظل هدفا ً استراتيجيا ً لكل
احزاب وفصائل ومثقفي اليسار في بﻼدنا ،انطﻼقا ً من أن
بلورة وتنشيط هذه الحركة ،سيوفر اداة ورافعة نهضوية
ديمقراطية تقدمية وثورية تسهم بدورها التاريخي في الدعوة
الى بلورة أممية خامسة على المستوى العالمي من ناحية،
وفي تجاوز اﻷوضاع السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية
والثقافية التابعة والمتخلفة والمأزومة صوب تحقيق مهمات
الثورة الديمقراطية والمشروع النهضوي على طريق بناء
المجتمع اﻻشتراكي من ناحية ثانية.
إن الحاجة الموضوعية ﻻستنهاض فصائل وأحزاب اليسار الماركسي الثوري
الديمقراطي في بلداننا ورص صفوفها وتقوية بنيانها ،تبرز كضرورة ملحة في الظروف
الراهنة المحكومة بكل عوامل التبعية والتخلف والصراع الطائفي والمذهبي او اﻻثني
والهيمنة الخارجية ،والهبوط السياسي والتراجع اﻻقتصادي واﻻجتماعي واﻻفقار
الداخلي مع كل مظاهر القلق واﻹحباط ،التي باتت تشكل مساحة واسعة في الذهنية
الشعبية في كل مجتمعاتنا ،وبالتالي فإن هذه الحاجة الملحة لنهضة اليسار تزداد إلحاحا ً
في الظروف الراهنة التي تتطلب من قوى اليسار مشاركة فعالة ونوعية في قلب
الحراكات واﻻرهاصات الثورية الشعبية وقيادتها وتوجيهها صوب استمرار النضال
لتحقيق أهداف الثورة الوطنية الشعبية الديمقراطية ،وتجاوز قوى اليمين العلماني
والديني .لذلك فإن التحدي الكبير الذي يواجهنا اليوم يجب أن يبدأ بعملية تفعيل النضال
السياسي والطبقي وتوجيهه صوب تغيير سياسي ثوري يحطم أنظمة التبعية واﻻستبداد
والفساد في بﻼدنا ،وذلك انطﻼقا ً من وعينا بأن هذه اﻷنظمة شكلت اﻷساس الرئيسي في
تزايد واتساع الهيمنة اﻻمبريالية على مقدرات وثروات شعوبنا العربية ،كما شكلت
اﻷساس الرئيسي في تزايد انتشار عملية التطبيع واﻻعتراف بشرعية الوجود الصهيوني
الغاصب في بﻼدنا .وبالتالي ﻻبد من توفير كل المقومات والعناصر المطلوبة لتعزيز
واستنهاض النضال الثوري في مجتمعاتنا ،تجسيداً لشوق الجماهير وتطلعاتها وأمانيها
للخﻼص من كل معانياتها ومن كل أشكال اضطهادها ،بما يضمن مشاركة جميع القوى
اﻻجتماعية –خاصة جماهير العمال وكل الكادحين -في تحديد خياراتها واتجاهات
تطورها تجسيداً ﻹرادتها وهدفها المركزي ،وفكرتها التوحيدية وفق منظور الثورة
الوطنية الديمقراطية بآفاقها اﻻشتراكية.
المسألة الفلسطينية والصراع مع العدو الصهيوني بعد  54عاما ً على الهزيمة:
أعتقد أن المهمة العاجلة أمام حركات وفصائل اليسار في بﻼدنا عموما والفلسطينية
خصوصا ،أن تعيد النظر في الرؤية اﻹستراتيجية التحررية الديمقراطية ،الوطنية/القومية
ببعديها السياسي والمجتمعي ،انطﻼقـــا ً من إعـــادة إحيـــــاء وتجدد الوعي بطبيعة الدولة
اليساري
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الصهيونية ،ودورها ووظيفتها كمشروع إمبريالي ﻻ يستهدف فلسطين فحسب ،بل
يستهدف –بنفس الدرجة -ضمان السيطرة اﻹمبريالية على مقدرات بلداننا واحتجاز
تطورها ،وبالتالي يجب أن تتأسس الرؤية لدى كافة قوى اليسار الماركسي في بﻼدنا،
وفي المقدمة اليسار الثوري الفلسطيني ،انطﻼقا ً من ذلك وليس من خارجه ،فالدولة
الصهيونية هي مركز ثقل الوجود اﻻمبريالي في مشرق بلداننا ومغربها ،ووجودها حاسم
ﻻستمرار السيطرة اﻻمبريالية ،وضمان استمرار التجزئة والتخلف.
لهذا كان ضروريا ً أن يعاد طرح الرؤية الوطنية من قلب الرؤية التقدمية الديمقراطية
اﻷشمل ،التي تنطلق من فهم عميق للمشروع اﻻمبريالي الصهيوني وأدواته البيروقراطية
والكومبرادورية والرجعية ،من أجل أن يعاد تأسيس نضالنا الوطني والديمقراطي على
ضوء هذه الرؤية  ،وﻻ شك في أن هذه المهمة هي أوﻻً مهمة الماركسيين في بلداننا،
وفي طليعتهم اليسار الثوري الفلسطيني المناضل من اجل استرداد الحقوق التاريخية على
ارض وطنه فلسطين .والى أن تتوافر هذه الشروط تدريجيا سوف يستمر الصراع كما
هو ،مهما طال واستمر الحديث عن التفاوض من اجل ما يسمى حل الدولتين وفق
الشروط اﻹسرائيلية اﻷمريكية ،فلن يكون في ذلك سوى تكريسا للهيمنة والسيطرة
اﻷمريكية اﻹسرائيلية على مقدرات الشعوب العربية واستمرار احتجاز تطورها
واستتباعها وتخلفها ،لضمان استيﻼء التحالف اﻻمبريالي/الصهيوني على ثروات بلداننا
ومجمل فائض القيمة لثروات شعوبنا.
وبالتالي فإن حديثي عن حل الدولة الديمقراطية العلمانية هو حديث يستدعي-على اﻷقل
نظريا ً في هذه المرحلة -استنفار كل طاقات اليسار من أجل إعادة النظر في الخطاب
السياسي وصوﻻً إلى خطاب/برنامج يستجيب لمعطيات وضرورات المرحلة الراهنة
والمستقبل ،اﻷمر الذي يستدعي حوا راً جاداً ومعمقا ً بين أطراف اليسار الماركسي في
بلداننا لتحقيق هذه الغاية ،ليبدأ مرحلة جديدة في نضاله من اجل إعادة تأسيس المشروع
التحرري الديمقراطي النهضوي ،كفكرة مركزية توحيدية تلتف حولها الجماهير الشعبية،
والمست َغَلين الذين
وفي الطليعة منها الطبقة العاملة وكل الكادحين والفقراء والمضطهدين ُ
سيمثلون روح هذه النهضة وقيادتها وأدواتها.
من ناحية ثانية ﻻ بد لي من التأكيد على أن النضال من أجل تحقيق هدف إقامة دولة
فلسطين الديمقراطية العلمانية لكل سكانها ،كفيل بحل المسألة اليهودية ،وهذه القضية قد
يفترض البعض محقا أو بدون وجه حق بأنه موقف طوباوي ،فإنني أقول بوضوح أن
هذا ليس موقفا ً طوباويا ً بقدر ما هو حلم ثوري تتوافر مقوماته وإمكاناته في نسيج
مجتمعنا الفلسطيني ومجتمعاتنا في المشرق والمغرب عموما ،وفي أوساط الشرائح
المضطهدة من العمال والفﻼحين وشرائح البورجوازية الصغيرة الثورية التي تتطلع
بشوق لشعوبنا.
ً
أخيرا ،إننا  -كفصائل وأحزاب يسارية ماركسية ثورية عربا ً وأكراد وأمازيغ وغير ذلك
من التنوع اﻻثني في بﻼدنا  -سواء في نضالنا التحرري ضد التحالف اﻻمبريالي
الصهيوني ،أو في نضالنا وصراعنا الطبقي الديمقراطي اﻻجتماعي الداخلي ،فإن
مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى مهماز يتقدم بها نحو الحداثة بكل مفرداتها ومفاهيمها
العقﻼنية المتمثلة في حرية الفرد والمواطنة والديمقراطية والعلمانية والعدالة اﻻجتماعية،
وهي وجوه لعملة واحدة ،وبدون ذلك لن نستطيع أن ندخل الحداثة ونحن عراة ،متخلفين
وتابعين ومهزومين يحكمنا الميت )عصبيات وصراعات طائفية أو اثنية طبقية ،رجعية
شوفينيه إلى جانب شيوخ قبائل وامراء وملوك عمﻼء ورؤساء مستبدين( أكثر من الحي
)النهوض الوطني الديمقراطي( ،ففي مثل هذه اﻻوضاع يحكمنا الماضي أكثر من
المستقبل...فما هي قيمة الحياة والوجود ﻷي مثقف ماركسي ديمقراطي ان لم يكن مبرر
وجوده تكريس وعيه وممارساته في سبيل مراكمة عوامل الثورة على اﻷموات
والتحريض عليهم لدفنهم الى اﻷبد لوﻻدة النظام الثوري اﻻشتراكي الديمقراطي الجديد
المعبر عن مصالح وتطلعت العمال والفﻼحين الفقراء والجماهير الشعبية 

 المواجهات الجارية في اﻷراضي الفلسطينية وقطاع غزة
واﻷحداث في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في اﻷيام اﻻخيرة
الماضية من شهر رمضان وفي ايام عيد الفطر المبارك حملت
الكثير من اﻻخبار الموجعة والمفزعة ضمن مخطط إجرامي ضد
الفلسطينيين ارضا وشعبا ومقدسات شن العدو الصهيوني المجرم
العراق
سلسلة من اﻻعتداءات الوحشية ضد ابنــــاء القدس العربيــة الذين
كانوا يحتشدون في حرم المسجد اﻷقصى في الليالي العشرة اﻻخيرة من شهر رمضان
مما اسفر عدوانهم اﻹجرامي الى استشهاد وجرح المئات من المواطنين العزل في
جريمة كبرى سكت عنها المجتمع الدولي واﻻمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق
اﻻنسان وهذا شانها مع كل ما يعني العالم العربي واﻹسﻼمي اﻻمر الذي مر دون ان
يأخذ نصيبه من اﻷهمية من دول التطبيع والدول العربية واﻹسﻼمية اﻷخرى.
من هنا بدأت المواجهة مع العدو اﻹسرائيلي الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والقدس
المحتلة واﻷراضي الفلسطينية اﻷخرى ..واصبح اﻻمن اﻹسرائيلي ﻻيتحقق بعد اليوم بعد
ان تم تجميد الصراع العربي اﻹسرائيلي من خﻼل عمليات التطبيع المخجلة وضياع حق
الشعب الفلسطيني المجاهد .وهذا ما جعل " اﻻنتفاضة " الحالية تكشف للدول العربية
التي طبعت عﻼقاتها مع إسرائيل انها " واهمة" ﻻنها عرضت اتفاقات السﻼم مع
إسرائيل الى " الموت الحتمي".
اليوم أصبح شعبنا الفلسطيني يدرك جيدا ان المأساة الحقيقية في واقعنا العربي هي غياب
تصور عربي رسمي واضح ومحدد حيث جعلوا كل قطر عربي يعيش في آتون مشاكله
وهمومه الداخلية اﻻمر الذي يجد فيه بعض الحكام العرب مبررا رسميا أساسيا ﻻبتعادهم
عن القيام بما يفترض ان يقوموا به إزاء أشقائهم الفلسطينيين وباقي اﻷقطار العربية وهذا
ما جعل أبناء هذا البلد الجريح يعانون اﻷمرين من جراء ما تقوم به سلطات اﻻحتﻼل
الصهيوني من قمع وقتل وتخريب وتجريف ومحاوﻻت للتهويد والتغيير الديمغرافي
ومحو الهوية العربية اﻹسﻼمية للقدس الشريف وكل ارض فلسطين بسبب تنكر أبناء
جلدتهم لهم ومساهمة بعضهم في تنفيذ المؤامرات عليهم.
الوضع في قطاع غزة والقدس المحتلة واﻷراضي الفلسطينية اﻷخرى خطير جدا بعد ان
ارتفع عدد الشهداء الى  264شهيدا واكثر من  1976جريح وقصف جوي وبري
وبحري سبب الى دمار اكثر من  500وحدة سكنية وتهديم المباني والدوائر الحكومية
وﻻبد من تضافر جهود عربية رسمية وشعبية كبيرة وفاعلة ليس في إيقاف التداعي في
الجسد العربي بل في مواجهة التحديات وتجاوزها وفي مقدمة ذلك تقديم أسباب العون
ﻷبناء شعبنا الفلسطيني في نضالهم ضد اﻻحتﻼل الصهيوني الغاشم.
لﻸسف الشديد ان شعبنا العربي قد أصابه اﻹحباط الى درجة انه غاب تماما عن الساحة
وكأن الجماهير العربية التي كانت تخرج وتزلزل اﻷرض تحت أقدام الغزاة لم تعد تملك
الدافع والحافز للتعبير عن إرادتها وامانيها التي استلبت منها بفعل تﻼقح السياسة
العدوانية للغرب اﻷمريكي مع تقاعس اﻷنظمة العربية الﻼهثة وراء التطبيع.
مايحصل اليوم ﻷبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والقدس المحتلة ﻻيحتمل السكوت اكثر
خاصة وان عمق اﻻيمان يفوح من نفوس المقاومين اﻻبطال المدافعين عن دينهم
وارضهم وعرضهم وأصبح كل فلسطيني شريف يستنشقها .وان الفلسطينيين يدركون
جديدا ان المقاومة بكل إشكالها وفي مقدمتها المسلحة هي السبيل لهزيمة المحتل
الصهيوني الغاشم وإعادة أرضهم السليبة وما أطﻼق اكثر من  2000صاروخ على
بلدات ومنشات الكيان الصهيوني و الرد الفلسطيني هذا كان اكثر مايتوقعه الصهاينة بعد
ان اتسعت رقعة المقاومة الفلسطينية بهجمات من لبنان وسورية والضفة الغربية.وزرع
الرعب والخوف في نفوس الصهاينة اﻻ دليل على انتصار المقاومة الفلسطينية .فالخير
كل الخير بشعبنا الفلسطيني المجاهد ولتكن وقفته اليوم نموذج للشجاعة المعهودة
للمواطن الفلسطيني الذي يرفض الذل والهوان ويرفض كل أشكال التطبيع 
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اﻻستيقاظ صباحا ،ثم الذهاب الى العمل ،توقف للغداء ،ثم الرجوع الى عمل ،عودة الى
البيت ،عشاء ثم نوم .هكذا يوم السبت وكذلك اﻷحد واﻻثنين والثﻼثاء واﻷربعاء
والخميس (1)،ويتكرر ذلك في اﻷسبوع الذي يليه ثم الشهر الذي يليه وتمضي اﻷيام
واﻷسابيع والشهور والسنين بدورات متكررة ،بملل شديد ،وبرتابة ممنهجة ،متأنية،
ترفض المفاجئات التي ﻻترتكن الى هذه الدورة الحياتية الرهيبة.
ولكن قد يحدث ،في إطار هذه الدورة الجهنمية ،برق في وجدان اﻻنسان يحمله الى
الوعي بما يجري ،الوعي المتعطش لكشف أسرار الحياة واسرار العالم ،الوعي الذي
يبحث عن كنه هذه الحياة .وعي يتفحص هذا الشرخ العميق بين الروح وبين عالم
أخرس .قد يأتي هذا الوعي عند "منعطف شارع او عند "بوابة مطعم" كما يقول كامو.
وعندها يبدا التساؤل عن جدوى هذه الحياة؟ وعن معناها المفقود؟
ليس هناك جواب واحد مقنع لﻺنسان الذي يشغله هذا الصراع القائم بينه وبين العالم.
صراع مع عالم بﻼ أحاسيس قادرة على تلمس أوجاع اﻷلم او حرارة اﻷمل .وهنا يتعمق
الشرخ الكبير بين عقل اﻻنسان وبين العالم ،ويتسع هذا الشرخ كلما تعمق وعي اﻻنسان.
تجسر الهوة بين اﻻنسان والعالم ،ولكنها لن
ومع ذلك فهناك عدة أجوبة سهلة ،تحاول أن ّ
تحيد الصراع القائم بينهما ،أولها ،اﻹجابة النابعة من "اﻹيمان" والقناعة "بالحياة
ُ ّ
اﻷخرى" وما تحمله من قيم عدالة ومساواة ،مفقودة في هذه الحياة .واﻻجابة الثانية مبنية
على "منظومة أفكار" وأيديولوجيات ويتوبيات سياسية او اجتماعية تحمل "مشاريع
آمال" لحياة أفضل من الواقع المعاش .واﻹجابة الثالثة هي تلك التي تعي مآسي الحياة كما
هي ،وتعي عمق الظلم الناشئ عن فقدان العدالة والمساواة ،وتعي حجم الحرية التي تتوق
لها الروح ،كما تعي هشاشة التحدي بين اﻻنسان وهذا العالم وتقبل ذلك التحدي وتمضي
في الحياة كما هي .ﻻ شك ان كل ذلك ينطوي على الكثير من "العبث" ،كمفهوم لغوي
ولفظي ،ولكن اﻷهم من ذلك ،كمفهوم فكري وفلسفي ،وهو ما نحن بصدده.
ّ
المحدد
استخدم مصطلح "العبث" في الفلسفة لوصف كل ماهو منفصل عن "المعنى"
كلية لحالة العالم .في حين ان البير كامو
مسبقا ً .كما و ُصف العبث فلسفيا ً بإعتباره نتيجة ّ
يرى مفهوم العبث مختلفًا في بحثه الفلسفي "أسطورة سيزيف" ،فكامو يرى أن العبث هو
نقطة إنطﻼق وليس نهاية ،أي مرحلة الشروع بالحياة .والعبث ،في مفهوم كاموّ ُ ،
يمثل
لحظة إدراك شديدة الحساسية للتناقض القائم بين الطموح اﻹنساني وبين حياة مسلوبة
المعنى ،فالعبث هو "مواجهة بين الﻼعقﻼنية وبين الرغبة الجامحة في الوضوح والتي
يتردد صدى نداؤها في أعماق اﻻنسان" (2).أي ،بتعبير آخر ،إن العبث هو حصيلة هذه
العﻼقة المتناقضة بين ﻻعقﻼنية الواقع وصفاء الوعي اﻹنساني .ﻷ ّن حالة اﻻنفصال التام
بين اﻻنسان والعالم ،والقطيعة الحاصلة بين اﻷسئلة الميتافيزيقية لﻺنسان وصمت العالم
المطبق حيالها ،هما جوهر مفهوم العبث .ومع ذلك ،فإن العبث بالنسبة لكامو ،هو حالة
إيجابية ﻹنها تنطلق من أصالة الحياة ذاتها ،حيث ان حالة الﻼمعنى التي تطغي على
اﻷشياء عامة وعلى المحيط اﻹنساني ،بآﻻمه وآماله ،ﻻ تقبل الحلول الجزئية وﻻ تقبل
صاف تام ُيؤسس ﻷخﻼقيات سلوكية أخرى في
المراوغة.،بل تستوجب التعامل بوعي
ٍ
مجتمع راكد.

يعجل بإفﻼت سؤالين هامين و ُملّحين :لماذا البحث في
 ﻻ شك إن العنوان أعﻼه ُ ّ
مفهوم "العبث" في هذه اﻷوقات التي تمر بها المنطقة العربية؟ وأليس مفهوم "العبث" قد
أشبع بالبحث على مدى العقود الثمانية المنصرمة؟ ولﻺجابة على السؤال اﻷول ،يكفي ان
ننظر الى هذه الوقائع التي ترسم أيامنا وتجفف طموحاتنا ،ننظر من حولنا ،نظرة عميقة،
وبمعايير غير تقليدية ،الى الواقع الذي تعايشه مجتمعاتنا العربية ،على إختﻼفاتها وعلى
تنوعها ،هذه النظرة ،ستفرز أنقى وأوضح حاﻻت "العبث" ضمن الفكر الفلسفي لكامو،
وسأسرد بعض اﻷمثلة ،كتطبيق عملي للمفهوم الفلسفي ،وكإسناد لهذا القول.
أما الجواب على السؤال الثاني فأختصره بﻼ لم ُيشبع بالبحث بعد) ،خاصة وان ألبير
كامو يعود وبقوة لتصدر المشهد الثقافي ،في فرنسا وأوربا عامة ،في العقد السابق كما
الحالي( وإن ذات الوقائع ،المشار اليها ،للمجتمعات العربية تؤكد ذلك .وقائع ﻻ تحمل
قدرية حياة
يرية ترفع من اﻷرواح المرهقة الكهلة
بذور لمستقبل مشرق ،وﻻ
ّ
ليقينية مص ّ
ّ
ويقينية موت يقضي على منجزات تاريخ برمته.
ﻻ ُتليق باﻹنسان،
ّ
لنتسائل ً
أوﻻ ،أمام مرآة القلب ،كيف تجري حياة البشر عامة؟

أما في المواجهة القائمة بين الفعل اﻹنساني وبين رحابة العالم ،أو
بتعبير آخر ،بين الشرط أو الطموح اﻹنساني في الحياة وبين حالة
الحياة "كمعنى ناقص" داخل هذا الوجود ،يؤكد كامو مفهوم
العبث ،بكل كثافته ،ضمن هذا التناقض .حيث ينطوي تحت
معاني مفهوم العبث ،اﻹدراك المؤلم لهكذا تناقض .فالعبث ليس
خيارا ً فكريا ً للهروب من هذا التناقض بأي شكل كان ،بل بالعكس
العراق
"للحفاظ عليه حتى وهو يسحقني ،وبالتالي فاني بإحترامي لهّ ،أقر
بما هو جوهريا ً فيه .لقد ّعرفـــت )العبث( للتو على انـــه مواحهة
ً
وصراع بﻼ هوادة") (3هذا الموقف الواضح من كامو ُيناقض تماما المفاهيم السلبية
الشائعة عن مفهوم العبث وعن دﻻﻻته التهميشية في مسار المجتمعات .فكامو هنا
ﻻيبحث عن ّحل لهذا الصراع القائم ،بل بالعكس فهو يدعو لﻼحتفاظ به ،ولكن بتغيير
مواطن القوة والعزم في هذا الصراع.
كيف ينشأ العبث أو الوعي بالعبث؟ هناك بعض الدﻻﻻت والبيئات التي يجب ان تتوفر
مسبقا من إجل إشعال لحظة الوعي ،الملزمة ﻹكتشاف العبث ،من أبرزها :إدراك قيمة
الحياة اليومية التي ُتستلب ضمن سياق روتيني ،ممل ،وﻻنهائيُ ،يطفئ أنوار اﻷمل .ثم
وتسيد حالة الﻼمساواة ،ومن ثم اﻹحساس
إدراك ،بوعي حاد ،حالة ّ غياب العدالة
ﱡ
ُ
بالغبن .وكذلك إدراك وتلمس حجم القمع والتسلط واﻻستبداد على مختلف
التراجيدي
ً
وأخيرا ،شحذ الوعي
المستويات اﻻجتماعية ،واﻻقتصادية ،والسياسية ،والثقافية،
لضرورة الخروج من هذه الدائرة الجهنمية بالتحريض ضدها وبالتمرد عليها .أي ان
ادراك عمق التراجيديا اليومية يضفي على الحس العبثي لﻺنسان طبقة رقيقة ّ
وهشة من
حصانة تستقوي بالتمرد وبالتحريض.
اليساري
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يتبلور مفهوم العبث عند كامـــو بشكــل خاص في ّ
عدة أعمال روائية ،ومسرحية وبحثية:
أسطورة سيزيف عام  ،1942وهي البحث الفكري والفلسفي اﻷساسي لمفهوم العبث.
تقول اﻷسطورة ،بإختصار ،أن اﻵلهة حكمت على سيزيف بإن يحمل صخرة من قعر
الوادي الى قمة جبل ،وحين يصل القمة ،تسقط الصخرة ثانية الى قعر الوادي وعليه ان
يرفعها الى قمة الجبل ثانية ،وهكذا تستمر هذه الحالة الى ما ﻻنهاية ،أي الى اﻷبدية.
يتساءل كامو عن الجدوى في مثل عمل كهذا ،تافه ،بﻼ فائدة ،وبﻼ آمل .ومع ذلك يرى
كامو في عمل سيزيف شيئا ً آخر يدفعه الى مواصلة العمل )برفع الصخرة( بﻼ ملل ،وهو
"القبول" بذلك الوضع ،أي "القبول" في التحدي الذي لم يختاره .حيث كان سيزيف ،كما
يراه كامو ،يرفع الصخرة الى قمة الجبل منتشيا ً انه سيجبر اﻵلهة على ان تعمل على
إسقاطه الى قعر الوادي وهو يعاود حملها ثانية .وهكذا بﻼ انقطاع على إمتداد اﻷبدية.
هذه هي شرارة المفهوم الفلسفي للعبث عند كامو .ﻻشك ان هذه الحالة تمثل التراجيديا
البشرية بكل خيباتها وأوجاعها ،ولكن أيضا ً بكل صفائها ونبلها.
هذا البحث النظري الفلسفي للعبث غرسه كامو بتطبيقات عملية في جميع أعماله على
تنوعها ،فنجد ذلك في رواية "الموت السعيد" )ُكتبت بين عامي  1938-1936ولكنها
ُ
طبعت للمرة اﻷولى عام  1971أي بعد حوالي عقد من وفاة المؤلف( ورواية "الغريب"
ُ
وعرضت
1938
عام
المسرحية
هذه
كتبت
)
"
كاليجوﻻ
"
مسرحيات
وفي
1942
عام
ُ
ﻷول مرة على المسرح في عام  ،(1945و"سوء تفاهم"  ،1944وهي نموذج مفجع
لوقائع العبث ،و"حالة حصار" ) 1948وقد كتبت هذه المسرحية اﻻخيرة بطلب ودعم
من الممثل والمخرج الفرنسي الكبير جان لوي بارو والذي قام أيضا بإخراجها وتمثيل
الدور الرئيسي فيها( .وكذلك في اﻷجزاء الثﻼثة من يوميات البير كامو .عقب ذلك،
البحث الفلسفي المعروف "اﻻنسان المتمرد" ثم روايتي "الطاعون" و"السقطة" وكذلك
مسرحيتي " ّ
قداس لراهبة" ) 1956إعداد مسرحي عن قصة بنفس العنوان لوليام فولكنر(
و"الممسوسون" ) 1959إعداد مسرحي عن دويستوفيسكي( .نجد في جميع هذه اﻻعمال
تطبيقات لمفهوم العبث وما ينطوي عليه من تحريض وتمرد.
لعل أهم أكتشافات اﻻمبراطور "كاليجوﻻ" ،في المسرحية التي تحمل نفس العنوان ،هي
"أن الناس يموتون وهم ليسوا سعداء" .حقيقة مفجعة ً
حقا ،إﻻّ أنها ﻻ تمنع الناس من
مواصلة حياتهم كالمعتاد .هذه الحقيقة جعلت من كاليجوﻻ ،هذا اﻹمبراطور المستبد،
ُيمعن في إذﻻل كل من من حوله ،ﻻ لذنب بعينه ،بل ﻻنهم كانوا يمثلون بالنسبة له حالة
اﻹستكانة والركود والخنوع التام لمصائرهم ،بﻼ تساؤل أو أحتجاج .ما الذي قاد كاليجوﻻ
لهذا اﻻكتشاف؟ هل هو إنسداد أفق الحياة؟ ام هو رغبة في نموذج آخر من الحياة؟ أو
ﻻنه لم يستطع "إمتﻼك القمر") (4)،كاليجوﻻ المشهد الرابع( ،أي أنه لم يستطع ان ُيمدد
بحدود سلطاته وإستبداده الى الكون الفسيح .والتساؤل اﻷهم من ذلك ،ما الذي دعى
كاليجوﻻ الى هذا اﻻكتشاف؟ أي ماهي الموانع اليومية لبناء أفق واسع يحتمل السعادة
والتعايش مع الواقع بكل أبعاده؟
إن اﻹجابة على تلك اﻷسئلة هي التي ّ
تشكل ،الى حد بعيد ،فهم "العبث" ،كمفهوم فكري
وفلسفي بعيداً عن المفهوم اللغوي المتداول .ولكن ،وكمحاولة لﻺجابة ،من زاوية أخرى،
فإن العالم الذي يحيط باﻹنسان ،عالم ﻻ مبالي ،عالم أصم ،خالي من أحاسيس تلمس
اﻷوجاع واﻷلم ،أو اللهفة ﻹنتظار شعاع من اﻷمل ،ولذلك يتسرب "العبث" بكثافة ليكّون
"الرابط الوحيد" بين اﻻنسان والعالم .هذه المفارقة المأساوية تأخذ شكﻼً واقعيا ً اذن ،فهي
التي ّ
تشد اﻻنسان والعالم الى بعض ،مفارقة تنطوي على التناقض بين التوازن الهش
وبين أحاسيس التحدي ،واليأس ،بل وحتى "الكراهية" .إن هذه اﻻحاسيس ،على الرغم
من عدم إنسجامها مع بعض ،تستطيع ان تكون سببا ً لتشبث البشر بصﻼت مصيرية مع
العالم.
ماذا يحدث عند تبلور اﻹحساس بفقدان المعنى "المفترض" للحياة؟ وهو المعنى الذي
ً
قليﻼ اين يمكن ان يتمركز هذا المعنى بالنسبة
يتخذه الناس لمواصلة الحياة .لنستعرض
للناس عامة .إن معنى الحياة يتمركز ،بالنسبة لبعض الناس "بمصدر الدخل" أي
"بالعمل" والمشاريع المرتبطة به ،وبالنسبة للبعض اﻵخر يتركز في عﻼقة عائلية أو
حميمة مع شخص قريب جدا ً او "الحبيب اوالحبيبة" ،ولغيرهم يتركز المعنى في دوام
"الصحة" والعافية .وهكذا ،فإن فقدان المعنى هنا يكون سببا ً كافيا ً لبعض الناس ﻹنهاء
حياتهم ،عبر "اﻻنتحار" .هذا هو الخيار اﻷول المتاح ،فحين يشعر اﻻنسان بهذا الطﻼق
وتسربت مشاريعه الواحدة تلو
بينه وبين العالم ،يتزايد إحساسه بأنه قد أخفق حياته،
ّ
اﻷخرى نحو زاوية مغلقة من حياته التي ّتم إستﻼبها تماما ً" .فالعبث بحدّ ذاته ُ ّ
يمثل
التناقض") ،(5ويزاد إحساسه بالوحدة الباردة في مملكة هالكة ،وﻻ يتمكن من إلتقاط أية
تصالحية بينه وبين العالم .ينتحر ،ﻷنه ببساطة ،حين يختفي السبب ،الذي ُيضفي
إشارات
ّ
مبرر كاف لموته .ينتحر ،ﻻنه يرى
شرعية على وجوده ،فيتحول ذلك السبب ذاته ،الى ٍ
إنهاء لحالة "العبث" التي ّ
في ذلك ً
تغلف حياته والعالم .ولكن الوجه اﻻخر من الحقيقة
يرفض هذا الخيار ﻻنه من غير الممكن معالجة حالة "العبث" باﻷستسﻼم التام باﻻنتحار،
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بل ،بقد ر ما يكون بالوعي الصافي ،الواضح ،الرافض للمراوغة والخداع ،والرافض
لجعل اﻻنتحار مشروعا ً ينتصر على مشروع الحياة .قوة الرفض هذه تبرز من خﻼل
التمرد والثورة ،إحساسان يتجسدان في فكر وسلوك وأخﻼقيات اﻻنسان وسيرافقانه على
خيار
إمتداد حياته .فالتمرد والثورة هما ثمن الحياة التي نعيشها ،أما اﻻنتحار فهو إذن
ٌ
تمردي ،وحريتي
مرفوض بالمطلق .يقول كامو "إني أستخلص من العبث ثﻼث نتائجّ :
ووعي أحول ذلك الذي كان دعوة للموت إلى أن يكون قاعدة للحياة.
وشغفي .وبإدراكي
ّ
)(6
وانا أرفض اﻻنتحار"
في حين ان الخيار الثاني للرد على عبثية الوجود ّ
يتولد من فكرة الخروج من هذا العالم،
الذي نعيشه عبر ،اﻹيمان ،والقناعة وكذلك الوجدان والمخيال الى عوالم أخرى ،تمنح
السكينة والسﻼم وتزيل التوتر الوجودي عبر اﻷرتهان الى عوالم ميتافيزيقية أخرى.
عوالم تعوض عما تفتقده هنا في هذا العالم ،بل وتعطيك أجوبة مريحة لﻸشياء
المستحيلة ،أجوبة بحجم أحﻼمك ومخيالك وأوهامك .من ضمن هذه العوالم" ،العالم
اﻵخر" ،كما هو الحال في بعض الديانات.
وبحرية مطلقة،
إن أهمية العالم اﻵخر تكمن في ان الجميع يتساوى فيه بعدالة إﻻهية،
ّ
غير معهودة ،على هذه اﻷرض ،يضاف الى ذلك وجود "الجنة" التي تعوض عن
اﻻرضية ،ففيها متع لم تنشأ على اﻷرض على اﻹطﻼق .ثم واﻷهم
الحرمان في الحياة
ّ
من ذلك كله ،لم يعد للحياة في ذلك العالم الميتافيزيقي حدود فانية ،فالخلود واﻷبدية هما
فقط حدوده .هذه العوالم إذن ،تسمح لﻺنسان بأن يتجسد فيها عبر اﻹيمان والقناعة بما هو
عليه ،فهي تحرره من فكرة ان الحياة فارغة وﻻ معنى لها ،وبهذا ُتلغي التوتر الذي
حيرة ،وبﻼ حاجة الى
يعيشه بحياته اليومية ،وتمكنه من اﻻستمرار في الحياة دون أسئلة م ّ
وفعالة لمواصلة الحياة ،ومع ذلك
أجوبة ملتفة .يرى كامو ان هذا اﻻختيار وسيلة ناجعة ّ
يصفه بانه خيار "جبان نوعا ً ما" في التعامل مع معنى وجودنا ،ثم يصف هذا الخيار
ً
أيضا ،باﻹضافة الى العوالم الميتافيزيقية ،عوالم
"باﻻنتحار الميتافيزيقي" .وهناك
اليوتوبيا  (Utopiaاﻷحﻼم الطوباوية أو المدينة الفاضلة )التي تضم "إيديولوجيات"
فكرية وسياسية تنطوي على تحقيق آمال جماعية بفردوس أرضي مشابه للجنة
الموعودة ،ولكن الحقيقة ان غالبية هذه اﻷيديولوجيات مغلقة تماما على نفسها ،وإقصائية،
على ًالرغم من بيانات اﻻنفتاح والحرية ،ولكن هذه اﻻيديولوجيات تجعل من معتنقيها،
غالبا ،أسرى أحﻼم وأوهام كبيرة ،أي أسرى لعالم بﻼ نوافذ وﻻ أبواب.
الخيار الثالث هو القبول باﻷمر الواقع ،أي "القبول بالحياة" كما هي ،وذلك يعني القبول
بحياة فاقدة المعنى ،حيث ان اﻹقرار بذلك هو إقرار بالعبث .أما خﻼف ذلك ،فسيصبح
من الﻼ -معقول تماما ً الشروع ببناء معنى للحياة قبل "اﻻعتراف" بأنها ﻻ تملك أساسا ً
أي معنى ،بل أن كامو يمضي الى ماهو أبعد ،فهو يرى أن ذلك يجب ان يثنينا عن مجرد
المحاولة أو الشروع في بناء "المعنى".
إن الوجود المجرد في هذه الحياة ،واﻹقرار بالعبث ،هما التحدي اﻷول في "القبول"
باﻻستمرار في هذه الحياة ،وهو ما ُيضفي الشرعية الﻼزمة على التمرد بل والثورة.
نبين أنه ﻻ يمكن أن يكون هناك سوى عالمين محتملين لعقل اﻹنسان،
" من الممكن أن ّ
عالم المقدس ،وعالم التمرد .إن اختفاء أحدهما يعادل ظهوراﻵخر ،على الرغم من أن
هذا الظهور يمكن أن يحدث في أشكال وأساليب مقلقة").(7
إن القبول بالحياة بوعي واضح ،صاف ،وتام ،بﻼ مراوغة او مخاتلة ،يستوجب الشروع
بالتحدي الذي يفرضه ذلك الوجود في الحياة .ذلك التحدي الذي يمنح الحياة قوة الخصم
في هذا الصراع غير المتكافئ والمتأتي من انعدام القدرة على اﻻختيار المطلق والحر.
يجرد مشاعر الضحية عن مسار اﻻنسان .فالتحدي يستوجب
ولهذا فإن موقف التحدي ُ ّ
اﻻعتراف بالخصم ،وبامتﻼك الزخم والقوة الﻼزمين للتشبع بالتمرد والثورة ،فبهما
شرعية تستكمل قوى عيش الحياة بشغف
تكتمل شرعية الوجود اﻹنساني في هذه الحياة.
ّ
مكثف وسعادة ﻻ تخادع.
من أين جاء كامو بهذا المفهوم؟ ﻻشك عندي بأن كامو ،كان قد إستقى هذا المفهوم من
شواهد المآسي اليومية لحي "بالكور" العمالي الفقير ،في الجزائر العاصمة ،حيث نشأ،
ومن المآسي اﻹنسانية الكبرى التي حدثت في الحربين العالميتين في أوربا ودمرت
ً
المجتمعات والمدن والتراث ،وتركت العالم مهشما ً
إنسانيا ،ولم تعد النظرة الى ما هو
ً
آماﻻ لمستقبل ُيرجى له.
يومي في الواقع المعاش تتضمن بالضرورة
ي "الوعي
لذلك كانت أفكار وفلسفة كامو ،في الكتابات اﻷولى ،قائمة على العبث بمفهوم ّ
والحرية" .وقد برزت هذه المفاهيم في أعماله اﻷولى مثل "القفا والوجه" ،و"الغريب"
و"أسطورة سيزيف" ،ومسرحيات مثل "حالة حصار" ،و"كاليغوﻻ" ،و"سوء تفاهم"
تعمقت تماما ابعاد ذلك "الوعي" وتلك "الحرية"
و"العادلون" .ثم في مرحلته الثانية ّ
لتشمل "التمرد والثورة" ،وكان من ابرز أعماله اﻻنسان الثائر وروايتي "الطاعون"
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و"السقطة" ومجموعة من ستة قصص تحت عنوان "المنفى والملكوت" ،إضافة الى
ْمسرحة وإعداد نصوص حوالي ستة مسرحيات من اﻷدب العالمي منها " ّ
قداس لراهبة"،
عن وليم فولكنر ،و"الممسوسون" عن دويستوفيسكي .مع مﻼحظة أنه كان لمفهومي
التمرد والثورة بذور في جميع اﻻعمال اﻷولى لكامو ،وإن كانت بدرجات متفاوتة.
قبل أن أبدأ بمحاولة النظر في تطبيق مفهوم العبث ،عند كامو ،على الربيع العربي
والمجتمعات العربية ،أرى من الضروري ،هنا ،التساؤل ولو بإيجاز شديد ،عن التاريخ
الشخصي لكامو فقد يساعدنا ذلك على فهم ما أحاول تطبيقه على المجتمعات العربيةُ :ولد
البير كامو ونشأ في حي بالكور العمالي الفقير ،في الجزائر العاصمة ،وقد ُقتل والده
ً
صغيرا ،ولذلك
)الجندي( في إحدى معارك الحرب العالمية اﻷولى وهو مايزال طفﻼ
فهو لم يعرف أباه أبدا ً .أما أمه فقد كانت سيدة مكافحة تعمل ُلتعيل صغارها .كان كامو
من بين الطلبة المتفوقين في دراسته .ثم بدأ بكتابة مقاﻻت مختلفة وبدأ حياته كصحفي
وكفنان في مجال المسرح .هذا بإختصار شديد ،ثم انتمى في ذلك الوقت ،1935 ،الى
الحزب الشيوعي .وذكر هو ذلك في رسالة الى جان جرونيية )أستاذه ،ومستشاره
وصديقه( "لدي رغبة عارمة في تقليص حجم التعاسة والمرارة اللذان ُيسممان
اﻹنسانية") ،(8وبقي في الحزب لمدة عامين ُفصل بعدها بعد ان كتب مقاﻻت ينتقد فيها
أسر كامو الى أستاذه جان جرونيية "بأنه كان مجبرا ً بأن يكون
الحزب الشيوعي .فقد ّ
ً
الذين ينتمي اليهم ،قضية العمال في الجزائر والتي
شيوعيا ً لكي يبقى قريبا ً من الناس
ّ
تبناها الحزب الشيوعي ،ولكن كامو كان حذرا ً من اﻷهداف اﻷخرى للحزب الشيوعي
)(9
كما ذكر جان جرونيية في كتابه عن كامو"
السرية للمقاومة الفرنسية ضد النازية
في عام  1943كان كامو ُيدير ،في فرنسا ،الجريدة ّ
المسماة  Combatأي "المعركة" .وكان دوره في المقاومة ،ومواقفه بإتجاه قضايا
الحرية والعدالة والمساواة قد وسمت تاريخه و تاريخ تلك الفترة .مايشوب تاريخه هو
موقفه من الجزائر والذي كان ﻻ يؤيد فيه المقاومة المسلحة ،بل المقاومة ضمن واقع
الجزائر الفرنسية .أي انه كان بالضد من آمال ورغبات الشعب الجزائري في الحرية
عبر عن ذلك الكاتب والروائي الجزائري "واسيني اﻷعرج" "كل هذه
واﻻستقﻼل .كما ّ
غيبتها الخيارات الﻼحقة ﻷلبير كامو عندما
البير كامو( ّ
القوة وهذه الطاقة الخﻼقة )عند ً
أصبح صوت الجزائر اﻷخرى جزءا من المنظومة الثقافية الباريسية في ذلك الوقت.
فجأة سكت الطفل اﻹسباني/الجزائري الفقير )إشارة الى اﻷصل اﻻسباني لكامو عن
طريق أمه والى اﻷصل الجزائري عن طريق مولده وعيشه في الجزائر)بسبب إنتصار
البير كامو اﻵخر ،الذي أصبح صوتا ً فرنسيا ً ثقافيا كبيراً يدافع عن جزائر متعددة تحت
)(10
راية اﻻستعمار الفرنسي ،جعلها إندﻻع الثورة التحررية ،غير ممكنة ،بل بﻼ معنى"
علي أن أختار بين أمي
ونرى تأكيد ذلك في مقولة كامو ،نفسه ،والمعروفة" :إذا كان
ّ
ووطني فإني سأختار أمي" .وكان كامو يقصد هنا بوطنه الجزائر ،وبأمه فرنسا.
ّ
مصغرة ،مع
هذه المقدمة الموجزة للغاية عن حياة كامو كانت مهمة ﻹعطاء صورة ولو
أنها غير منصفة بالتأكيد ،عن إنتماءاته الفكرية والمبدئية داخل حركة المجتمع .فكامو لم
يكن ،ضمن مفهومه للعبث ،سلبيا ً بمفهوم اﻻنسحاب من دورة الحياة او من ديناميكية
فعاﻻً بقوة ،ككاتب ملتزم بقضايا الوطن) ،وطنه فرنسا الذي أختاره(
المجتمع ،بل كان ّ
وكمفكر منشغل بهموم وآفاق اﻻنسان والمجتمع ،وفنان مسرحي .كان كل ذلك عبر
مختلف الوسائط اﻹبداعية ،من المقاﻻت الصحفية والبحثية الى الكتابة الروائية والنظرية
الى التمثيل واﻹخراج في المسرح.
لننظر اﻵن الى العﻼقة بين مفهوم كامو "للعبث" وما يجري في الواقع العربي .كيف
يمكن ترجمة مجموع اﻷفكار واﻻحاسيس ،فيما سبق ذكره ،الى لغة السياسة ،دون
المساس بالمفهوم ،وبالمفردات والمعنى الفلسفي "للعبث" كما ّ
حدد أبعاده كامو؟

وأخيرا ،على الصعيد الثقافي ،نجد أصواتا ً
ً
لها مقدماتها في القمع السياسي واﻻقتصادي،
تتحدى كل أشكال القمع ،فيبرز من بينهم أصوات ثقافية مميزة ،في جميع مجاﻻت الثقافة
والفنون ،تشكل الهوية اﻹبداعية للمجتمع.
كيف أبتدأت إحتجاجات الربيع العربي؟ إبتدأت من شارع البنوك )وول ستريت( في
نيويورك ،عقب أزمة الرهن العقاري عام  . 2008ثم أنتشرت ،كالبرق ،اﻷزمة المالية
تمر بأزمات حادة للغاية أدت
حول العالم ،وجعلت البنوك العالمية والمحلية لدول عديدة ّ
الى بيع أصول وإغﻼق بعضها .وأثرت هذه اﻷزمة ،بشكل مباشر ،على ارتفاع كبير في
أسعار المواد الغذائية عالميا ً .من هذه اﻷزمة ّ
تولدت حركة إحتجاجية سلمية في إسبانيا
باسم الغاضبون )انتقلت فيما بعد الى فرنسا باسم السترات الصفراء والى عدد من دول
أوربا(.
ثم ظهرت قبل ذلك حركة إحتجاج ضد "إفتقاد العدالة اﻻقتصادية" في نيويورك تحت
عنوان " إحتلوا وول ستريت" ،وسرعان ما انتقلت هذه الحركة الى عدة مدن ووﻻيات
فعال في إقامة وتسهيل اﻻتصاﻻت بين
في أمريكا .ساهمت شبكة اﻹنترنيت بشكل ّ
اﻷشخاص الذين يتشاركون بذات اﻻهتمام .هذه هي البيئة العامة التي سيطرت على العالم
في نهاية العقد اﻷول وبدايات العقد الثاني من هذا القرن .بيئة تشي بنهاية الرأسمالية التي
نعرفها ،ولعلنا نشهد بداية ظهور نظام إقتصادي سياسي جديد أكثر حنكة وأكثر قسوة
ولكن بوجوه "ديموقراطية" لم نعهد مخاتﻼتها بعد.
ماهي اﻷسباب الجوهرية ﻹنبثاق الربيع العربي؟ وهنا انا معني فقط بالحركات
اﻻجتماعية الحقيقية ،المسحوقة تحت ثقل كل أنواع اﻻستبداد .وﻻ يعنيني أي جانب آخر.
مذ ّكراً بان من هذه المجتمعات الفقيرة تكونت بؤر شديدة التعصب وشديدة التخلف ّ
ولدت
العديد من الحركات الراديكالية .هذا الوضع هو ما إستدعى الحكومات الى تبرير زيادة
عنف القمع واﻻستبداد .ويبقى اﻻمر هنا في دوامة جهنمية ،تدور في حلقة مفرغة ،بين
الفقر والحرمان والطموح اﻹنساني نحو حياة كريمة من جهة وبين إستغﻼل هذه
الظروف من قبل ايديولوجيات وأفكار متعصبة من جهة أخرى ثم الدورة اﻷخيرة في
زيادة القمع واﻻستبداد على كل المستويات .الم يكن كل هذا هو العبث بعينه ،ثم أليس في
ذلك شيئا ً هاما ً من سيزيف؟
ولنبدأ إذن بالنظر الى الواقع العربي من منظور الشباب .ولنأخذ مثاﻻً لشاب أنهى توا ً
دراسته الجامعية خﻼل العقدين المنصرمين فقط :ماذا يحدث له بعد ذلك؟ في معظم
البل دان العربية ليس هناك أدنى ضمانة بان هذا الشاب سيتمكن من الحصول على فرصة
للعمل ،ناهيك عن أمر التحاقه بعمل ضمن إختصاص دراسته .ﻷن الحكومات ،كما
القطاع الخاص ،غير قادرين على توفير فرص عمل لمﻼيين من الشباب الذين يدخلون،
في كل عام ،في طابور إنتظار على أبواب سوق العمل .أي ان هذا الشاب )وهو كناية
عن مﻼيين في المجتمعات العربية( لن يتمكن من أن يحصل على دخل ثابت ،وهذا يعني
أن تتسرب كل أحﻼمه اﻷخرى في اﻻستقﻼل المالي وما يتبع ذلك من سكن وزواج وغير
ذلك من طموحات ومشاريع .بمعنى آخر ،أن المستقبل لم يعد موجودا بافكار ،وأحﻼم
وحتى مفردات هذا الشاب .أحساس شديد الخطورة على الصعيدين الفردي والمجتمعي،
ويتزايد ،لدى مﻼيين الشباب ،اﻹحساس بإلظلم ،كما يتزايد اﻹحساس بخيبة اﻷمل
و" ُ
بالغبن" .ثم إدراكهم المفجع للغياب المأساوي والقاسي لمعايير العدالة في المجتمع.
إضافة الى أن وضعهم المهمش داخل المجتمع يزيد من معاناتهم اليومية من اﻻستبداد
والهيمنة اﻻجتماعية ،والسياسية واﻻقتصادية ،والثقافية ،لذلك فان أعين الشباب تتجه
صوب الخيار اﻷول وهو عبور الحدود نحو بلد آخر "يمنحهم المعنى المنشود لحياتهم".
هدف الخروج اذن البحث عن مستقبل مفقود في بلد الموطن.

أعتقد بأن الوقائع العربية ّ
توفر لنا إجابة واحدة واسعة ،وإن كانت بنهايات شديدة
ُالمخاتلة ،ودﻻﻻت تترصد المعنى ،وأعني بذلك "الربيع العربي" .ومن هذا "الربيع"
سأسعى ان أجعل اللغة ﻻ تبتعد كثيراً عن المفهوم الفلسفي ،وﻻ تقترب كثيرا من لغة
السياسة .إنما لغة تنشغل باﻻنسان وهمومه وهي لغة مقبولة من الجانبين ،رغم ان كليهما
ﻻيتفقان.

إنما حين تبدأ آفاق اﻷمل باﻹختفاء ،عند هؤﻻء الشباب ،يبدأ تدريجيا الشعور بالﻼمباﻻة
والﻼ -أمل )الﻼ -أمل في فكر كامو ﻻيعني اليأس مطلقا ً( ويتزايد هذا اﻹحساس ،خاصة
تحت ضغوط القمع اﻻقتصادي والسياسي وحتى المجتمعي .هنا يبدأ قبول الحياة وقبول
الواقع من منظور سيزيفي بحت ،أي القبول بهذه الحياة وبهذا الواقع من أجل التحدي.
ولهذا الشعور أنماط سلوك غالبا ما تكون معاكسة لبروتوكول وأنساق المجتمع ورغباته.
لنتذكر بأن هذا اﻷحساس برمته هو "العبث".

ً
تقليديا ،الى حزمة من إنظمة اﻻستبداد الذي يزيد من فقره
ان المجتمعات العربية ترضخ،
وحرمانه .فإن فقراء هذه المجتمعات تعاني من اﻻستبداد بألوان السياسي ،واﻻقتصادي
واﻻجتماعي والثقافي .فعلى الصعيد السياسي أعتادت هذه المجتمعات بأن ترى ّ
حكامها،
ً
عموما ،ﻻ ّ
يمتون الى البشر بصلة ،فهم آلهة خالصة ،وبأحسن اﻷحوال أنصاف آلهة،
تأمر بكل شيء ما عدا اﻹنصاف والعدالة وما عدا إشباع شغف الناس بالحرية .أما على
الصعيد اﻻقتصادي ،فيظل الفقراء غير قادرين على اﻻندماج في حركة اﻻقتصاد
الرسمي ،فهم يعملون بما هو ُمتاح لهم .وما هو متاح هو سوق اﻻقتصاد غير المنظم ،او
غير الرسمي ،الذي تحاربه الدولة .أما على الصعيد اﻻجتماعي فالنتائج التهميشية كانت

ّ
يتكون البروتوكول اﻻجتماعي ،عادة ،من مجموعة كتالوجات لفظية وسلوكية واخﻼقية،
مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار أن السلوك اﻷخﻼقي وقيم اﻷخﻼق تختلف بإختﻼف المجتمعات
وإن حافظت على اﻷسس اﻹنسانية اﻷولى ﻷن "كل اﻻخﻼق تقوم على فكرة أن الفعل له
عواقب تضفي عليه الشرعية أو تلغيه" (11).لهذا فإن ادراك ابعاد تفاصيل كل كتالوج من
التعمق في اﻹدراك الى ان يستحيل ذلك الى "وعي" صافي وواضح ،ليس فقط
هذه ،ثم ّ
لفهم أعماق هذا البروتوكول ،بل لتوجيه ذلك الوعي اﻹنساني الى أعماق ذاته .ومن مرآة
هذه الذات ينعكس اﻹحساس المفجع بان الحبل السري بينه وبين العالم قد أنقطع .هذا
اﻻنقطاع ُيغذي الوعي بالخيارات المحدودة التي تفرزها الحياة ،وبالعرقلة الشديدة في
اليساري
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التماشي مع أنساق البروتوكول اﻻجتماعي بكل تنوعاته وتقييداته" .فهل نستطيع ،بعيدا ً
ّ
المقدس وقيمه المطلقة ،أن نجد قاعدة للسلوك؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه الثورة"
عن
).(12

بغض النظر الى اين ستقود ،فعليا ً .ﻷن ذلك شكل لديهم ،بالنهاية ،فعل الوجود .ﻻنهم
كانوا في ساحات اﻻعتصام أحياء ،ويمارسون وجودهم ببساطة .إحساس إختلسه منهم
المجتمع.

قد يتأتى "الوعي" من التفكير والتأمل الطويل لمجرى الحياة اليومية ،ولكنه قد يأتي
ً
أيضا ،بجدحة )قدحة( فكر تزيد من عمق اﻹدراك لما هو رتيب ويومي ،ويزيد من خواء
اﻷيام المتشابهة والتي ﻻتحمل إﻻّ تكرارها في كل مرة .إنبثاقا ً من هذا الوعي ستنشأ
خصومة حادة بين الفرد والنسق اﻻجتماعي العام قد ُيحيل الفرد الى إنسان غير متجاوب
ويركن في زوايا سلبية أو هامشية من حركة المجتمع .اما
مع تفاصيل الحياة اليوميةُ ،
الحس العبثي" ﻹنه
اﻻنسان الذي أستيقظ على ذلك "الوعي"الصافي فهو الذي ينشأ لديه " ّ
ﻻ يتعامل بسلبية مع أنساق المجتمع بل يمهد أجوبته بسلسلة من التفاعﻼت السلوكية
ً
إجتماعيا ،بل للتمرد على
والفكرية واﻷخﻼقية التي تسمح له ليس فقط برفض ما هو سائد
أنساق ذلك المجتمع ثم ،أخيرا ً ،الى شحن اﻹرادة الملحة للتغيير ،أي الى الثورة .والثورة،
ً
ً
عنيفا ،بل حالة من حاﻻت التفاوض مع الحياة العبثية) .أشير هنا
شكﻼ
عند كامو ،ﻻ تأخذ
الى مفهوم الثورة في مسرحية العادلون( .هنا يتحول كل شاب من المجتمعات العربية،
وبهذا الصفاء والوعي ،وبهذه المواصفات ،الى سيزيف حداثوي ُيمارس عليه حكما ً
قاسيا بتحييده من دورة الحياة ولكنه يقبل التحدي من أجل بناء حياة جديدة ليس له فقط بل
و للمجتمع .يقول كامو "أنا أثور )أو أتمرد( إذن نحن موجودون) .ثم يضيف( ونحن
)(13
وحيدون".

" إن الثورة المهانة ،بتناقضاتها ،وآﻻمها ،وهزائمها المتجددة ،وكبرياءها الذي ﻻ يعرف
الكلل ،يجب أن تعطي مضمونها من اﻷلم واﻷمل لهذه الطبيعة )البشرية(" (16).كانت
إحتجاجات الربيع العربي بالنسبة للشباب بمثابة حركة تمرد لعبور الحدود .ليس
المقصود هنا الحدود الجغرافية للبلد ،وإنما عبور حدود الحياة التي سعوا للوصول اليها،
حدود للعبور نحو تحقيق الطموح وتثبيت الحلم .لم يبحث هؤﻻء الشباب عن ربيع جديد،
ُينشأ لهم أحﻼماً مستحيلة ،بل أرادوا ان يكونوا ،هم انفسهم ،عامﻼً لتغيير واقع الحال ،من
واقع التهميش والﻼ -مباﻻة الذي كانوا يعيشونه الى واقع تحريضي وثوري .أي نحو
واقع يحمل آفاق مستقبل لحياة جديرة بأن تعاش .وأن تعاش بشغف وبكثافة" .ﻻ أعرف
ما إذا كان لهذا العالم معنى يتجاوزه .لكنني أعلم أنني ﻻ أعرف هذا المعنى ،وأنه من
المستحيل بالنسبة لي في الوقت الحالي معرفته .ماذا يعني لي ذلك خارج حالتي؟ ﻻ
أستطيع أن أفهم إﻻ من منظور إنساني .ما ألمسه ،ما يقاومني ،هذا ما أفهمه .وهاتين
الحقيقتين يفتحا ،شهيتي للمطلق ،وعدم اختزال هذا العالم إلى مبدأ عقﻼني ومبدأ معقول،
ما زلت أعلم أنني ﻻ أستطيع التوفيق بينهما.(17)".

وبالعودة الى حالة الربيع العربي ،فاني أشير هنا الى المثال المفجع اﻷبرز هنا ،فيما
أعتقد ،وهو ﷴ البوعزيزي ،بائع الخضار ،التونسي ،المتجول بعربته .وهو اﻻنسان
الذي لم يتمكن من إيجاد عمل ُيعيل به نفسه وأسرته فاضطر الى سلك هذا المسلك من
اﻻقتصاد غير الرسمي ،والمسمى أيضا ً بالقطاع اﻻقتصادي غير المنظم ،والذي يكون
ممنوعاً بقوة القانون ،فالدولة ُتمارس حالة من حاﻻت اﻹقصاء اﻻقتصادي ،أي اﻷبارتايد
اﻻقتصادي ،ضد مواطنيها الفقراء الذين ﻻيملكون الوسائل لتسوية أوضاعهم قانونيا،
وفي نفس الوقت ﻻ تتبنى الحكومة أية تشريعات قانونية تسمح بإدماج هذا القطاع ،غير
الرسمي ،ضمن دورة اﻻقتصاد ،أو على اﻷقل التغاضي عنه ،خاصة وأنه يمثل مصدر
عيش لعدد كبير من العائﻼت الفقيرة في معظم المجتمعات العربية .الحكومات في
المنطقة العربية ،وبضغط كبير من منظمات البرتون وود )مثل صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي وغيرهم( مهتمة بتعزيز ثوابت النظام الرأسمالي ،بشكل تدريجي ،في
مجتمعات ﻻ تمتلك المعايير لذلك .بمقابل ذلك تتقلص هوامش الحريات بخديعة
اﻻنتخابات والديموقراطية التي تبدو في هذه المجتمعات إنتقائية الى حدّ بعيد.
لم يكن البوعزيزي مهتما ً بالسياسة ،ولم يكن لديه ترف الوقت لﻼهتمام بذلك ،فهو بالتأكيد
ً
إجتماعيا ،تحت أي بند كان ،وﻻ يحلم بالديمقراطية،
ليس ناشطا ً سياسيا ،وﻻ ناشطا
وﻻتعنيه اﻻنتخابات ،فهو معني فقط بحريته في العمل ،وبالكسب الذي يمكنه وعائلته من
العيش بكرامة .البوعزيزي أختار "التحدي من أجل الحياة" ،ولكن قوانين الدولة منعته
من ذلك ،فسقطت من البوعزيزي كل الخيارات التي يعرفها ،ووجد نفسه وجها لوجه مع
المرة،
حياته المفّرغة من المعنى ،فقرر أن يتمرد على ذلك ،ولكن بشكل سلبي تام هذه ّ
فإنهى حياته بأن أحرق نفسه في شتاء ذلك اليوم البارد من السابع عشر من ديسمبر
)كانون اﻷول( عام  2010منهيا ً بذلك مشاريعه في العيش .العيش ضمن الهامش الذي
تسمح به السلطات .الشاب ﷴ البوعزيزي ليس وحيداً في مجتمعاتنا العربية ،فمثله
مﻼيين على إمتداد الجغرافية العربية .إنما يبقى ﷴ البوعزيزي مختلف عن الجميع ،ﻻنه
ضحى بحياته ،فحينما أوقد النار بنفسه ،أشعل ،في ذات الوقت،
كان الثائر اﻷول والذي ّ
ً
داخل المجتمعات العربية المختلفة .وكان بﻼ أدنى شك حالة سيزيفية
حرائق لن تطفأ
مجهضة ،غير أنه كان أيضا وبوضوح "سبارتاكوس" الربيع العربي.
والفعال والنظيف مما سمي "بالربيع العربي" هو
هنا ،انا أعتقد بأن الجزء الحقيقي
ّ
مشاركة هؤﻻء الشباب فيه .الشباب الذين تملكهم هذا اﻹدراك وهذا الوعي لواقع بلدانهم
وسعيهم لتغيير الحال ،أي التعامل مع المعنى المغيب للحياة عبر ما توفر لهم من آفاق من
خﻼل مختلف حركات وإحتجاجات الربيع ،ذلك الربيع المجهض عربيا ً .ﻷن "ليست كل
تمرد تستدعي ضمنيا ً قيمة ما" (14).فقد إعتادت
التمرد ،ولكن كل حركة ّ
قيمة تؤدي الى ّ
المجتمعات العربية أن تفرز معارضات سياسية على قياس الحكومات التي تعارضها،
فعليا ً من
ولذلك فإن الغالبية العظمى من حركات المعارضة العربية هي أسوء
ّ
الحكومات ،ﻻنها ﻻ تملك أية رؤية مستقبلية حقيقية لتنمية المجتمع .وهكذا ،فإن الشروع
بالتمرد من قبل الشباب ،في هذه الحالةّ ،
مثل اﻻنتفاض على إحساسهم اليومي بكونهم
ً
عقد ّ
التدني والنقص ،التي
"الضحية" .وبدأت،
تدريجيا ،تتصاغر مشاعر و أحاسيس ُ
بالعلية وبالمساواة.
فرضها المجتمع على الشباب بسبب غياب العدالة ،وتعويضها بالحس ُ ّ
هذه المغامرة ﻻ ُتحسب بنتائجها ,بل بالموقف السيزيفي للشباب المتمرد "فليست الثورة
في ّ
حد ذاتها هي النبيلة ،بل ما تسعى اليه ،حتى لو كانت النتائج متواضعة" (15).ولذلك
فقد كان الدخول في هذه المغامرة من قبل الشباب ،بوعي ما ،واﻻستمرار بهذه المغامرة،
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بتعبير آخ ،كانت لهؤﻻء الشباب محاولة لخلق فردوسهم اﻷرضي بعيدا عن اﻷفكار
الميتافيزيقية او اﻷحﻼم الطوباوية .لم يجدوا هامش من الحريات ّ
يتسع لطموحاتهم ،وﻻ
ﻵمالهم ،بل لم يكن هناك فسحة لممارسة حياتهم .لذلك ،وبالوعي واﻹدراك الصافي الذي
أحرزوه ،فقد قاوم هؤﻻء الشباب ّكل الحلول المؤقتة .مقاومة تنطوي على رفض كل
"المسكنات" اﻷخﻼقية والدينية والقانونية التي ُتجبر اﻻنسان على قبول الواقع بمآسيه
دون القدرة على التمسك بالمبادئ واﻷخﻼق اﻷساسية التي تمنح العزم والقوة لتحدي
ماهو قائم من أجل الشروع باﻷمل بمستقبل أفضل .فالعبث يتصالح مع الحياة بالقبول،
ولكن هذا القبول مشروط بالقدرة على الرفض والجرأة في التحدي .أعتقد أيضا بأن
ً
قليﻼ عن العمق الفكري ويتجه نحو سلوكيات مثقلة بمجموعة اﻷخﻼق
اﻻمر ينحى
والمبادئ .وهنا يذكر كامو بأنه "ﻻ يمكن وضع اﻷخﻼق موضع المناقشة ،فقد رأيت
الناس يتصرفون بشكل سيئ مع الكثير من اﻷخﻼق ،وأجد كل يوم أن الصدق ﻻ يحتاج
الى قواعد") .(18ولن أسترسل أكثر في نتائج هذا المثال فنحن نعيش هذه الوقائع اليوم .ثم
محركاته الرئيسية التي أطفأت .أي
إن اﻷهمية بالنسبة لي ،ليس الربيع العربي بذاته ،بل ّ
الشباب.
وفي الختام ،لم يكن الربيع العربي سوى إحتفال بحجم الوطن .احتفال مع كراسي
مستعارة ،تقابل مسرح هائل بانتظار ان ترفع الستارة ،ولم ُترفع .وجمهور يأتي للمرة
اﻷولى متخم بالفقراء وبشباب متعب من البحث عن فرص عمل .يغادر الجمهور ،كما
الجميع أماكنهم ،ويعود الفقراء بعيون حمراء الى بيوتهم .ثم جاء غيرهم ليستعيد الكراسي
التي كان بعضها مقلوبا ،والبعض اﻻخر محطما ً وترك على البعض اﻻخر قناني صودا
رضية بإكملها تحمل ّ
مخلفات
فارغة لمشروبات أمريكية ،وبقايا أقنعة ممزقة .وكانت اﻻ
ّ
من هزة أرضية عنيفة وشديدة اﻻنفجار ،لم تحدث ،فقد أجهضت في هذا المكان قبل ان
يغادر المحتفلون .الم تكن هذه صورة شديدة المرارة ،وشديدة الواقعية ونقية "للعبث"؟ أم
أنها إحد وجوه الفشل الذي ُيعانيه التمرد حين لم يكن الوعي مستكمﻼً شروطه؟ 
********
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السياسي .سدنة هياكل العلوم الطبيعية والدينية ،الرأسمال ورجال الدين ،ﻻ يريدون
لغيرهم أن يولغ في السياسة .يخافون المثقف ويضعون اﻷغﻼل على الباحثين .يطيب
ذلك لﻼستبداد .حتى في البلدان الديمقراطية العريقة ،تطغى المصادر على الحقيقة.
ً
مشاغبا ،وهو يرى الناس
ﻻ يستطيع المثقف العربي في كل بلد عربي إﻻ أن يكون
يعيشون أسوأ عيشة في ظل اﻻستبداد ،ورقابة اﻷجهزة ،وانتشار المزاج الديني،
والﻼعقﻼنية .ﻻ يمكن إﻻ أن يكون موقفه تحريضا ً معارضا للسلطة السياسية
والمجتمعية .استمرار ثورة  2011سيكون صعبا ً .ﻻ نعرف هل أنتجت أو ستنتج تجددا ً
في الوعي والمفاهيم .ما سيطر بعدها في الوطن العربي حروب أهلية طاحنة وتدخل
جيوش اقليمية غير عربية وجيوش الدول الكبرى .يكاد المرء يظنها حربا عالمية تندمج
فيها الثورة المضادة مع القوى الدولية .يكاد المرء يظن أن هناك حلفا ً بينها رغم التنافس
ضد العرب .حرب عالمية على أرضنا ،ضد العروبة.
هذه حروب بين الشعوب العربية من جهة والمنظومة اﻹقليمية والدولية من جهة أخرى.
مهمة المثقف العربي صعبة .ﻻ يستطيع ذو الضمير إﻻ الوقوف بجانب الشعوب العربية.
الموضوعية تقتضي عدم الحياد .ﻻ يستطيع التذرع بالموضوعية ﻻتخاذ موقف حيادي
يضمن سﻼمته .تشارك المنظومة العربية في الحروب اﻷهلية من اليمن حتى تونس.
حتى مصر المستقرة نسبيا محاطة ،باﻷحرى محاصرة ،من الجهات اﻷربع.
 المثقف المشاغب هو المثقف الذي يطرح أسئلة ﻻ تريد السلطة السياسية
والدينية طرحها .وﻻ تريد الجواب عليها .تضطهد من يحاول السؤال أو الجواب.
ﻻ يكون المرء مثقفا إﻻ إذا كان مشاغبا ً .مجتمعاتنا العربية ،وحتى اﻹسﻼمية
مغلقة .هي بحاجة الى أن تكسر اﻷغﻼل من الداخل ،بحجة المواجهة الثقافية مع
الغرب .أنشأنا طوقا ً حول أنفسنا .تراجع وعينا .تﻼشى فكرنا.
يتقدم المجتمع باﻷفكار التي تخلخل وعيه القديم .بتدمير الجمود الذي تأسست عليها
اﻻيديولوجيا السائدة .المجتمع ،إذا توحد ،تكون وحدته عضوية ،بمعنى أن التقدم ﻻ يحدث
في ناحية منه دون اﻷخرى .ﻻ يمكن التقدم في العلم والتكنولوجيا دون أن يصيب ذلك
الدين والسياسة .التقدم ليس واحد اﻷوجه .هو ذو وجه إنساني بالطبع ،وأثره في المجتمع
اﻹنساني كبير .يكفي أنه كان معدل أعمار الذين يعيشون في العصور ما قبل الرأسمالية
حوالي الثﻼثين سنة .ما بعد الرأسمالية صار متوسط اﻷعمار أكثر من سبعين عاما في
معظم البلدان .للرأسمالية وجهان مثل يانوس .أحدهما التقدم ،واﻵخر اﻻمبريالية.
المثقف ﻻ يوالي أحداً من السياسيين أو الطوائف أو حتى اﻷحزاب ﻷسباب شخصية .ﻻ
يتبع شخصا ً سياسيا مهما عﻼ قدره .وﻻ يتخلى عن ضميره مهما كانت الشدة .يتصرف
بناء على ما يمليه ضميره دائما ً .يغرد معظم اﻷحيان خارج السرب ،حتى خارج
الجماعة السياسية أو الطائفية التي ينتمي إليها .ﻻ يمنح شرف الوﻻء الى أي من الزعماء
والسياسيين والدينيين .غالبا ما يكون هؤﻻء جهلة في أمور كثرة ،ولديهم شطارة في
السياسة دون ذكاء .الشطارة تﻼعب على اﻵخرين .الذكاء محاولة اﻻنسجام مع الظروف
الموضوعية عالميا ومحليا.
غالبا ما يسعى المثقفون وراء المال .ثقف في اﻷصل اللغوي تعني القيد على الناقة أو ما
يشبهها .هي هنا تعني القيد على العواطف وما ُيسمى الغرائز ،سواء كانت شخصية ،أو
دينية ،أو سياسية ،أو قومية ،أو إثنية .يؤسس مواقفه على المعرفة الموضوعية .كان
الصينيون يقولون المثقف هو من يعرف شيئا ً عن كل شيء ،وكل شيء عن شيء واحد.
تكاد كثرة المعلومات التي تضخ في أيامنا هذه أن تحل مكان المعرفة الحقيقية .المعرفة
ليست معلومات وحسب .هي أيضا ،وهذا هو اﻷهم ،القدرة على الربط بين المعلومات.
الربط أساسا ً جزء من القيد والتقييد ،أي مهمة من مهام العقل .كثرة المعلومات ﻻ تعني
قدرة الربط فيما بينها .لكنه ربط العقل والضمير ،ﻻ ربط ينتهي بالوﻻء.
يميزون في العصر الراهن بين المثقف والباحث .الباحث هو مختص بعلم واحد .ليس
بالضرورة أن يهتم بعلوم أخرى .وليس بالضرورة أن يتخذ موقفا ً في الشأن العام .مهمة
المثقف اﻷساسية هي الموقف .عندما يكون للباحث موقف أو مواقف سياسية ،فهو يفعل
ذلك بصفته مثقفا ً ﻻ باحثا ً .ذلك ناتج عن طبيعة العلم في هذا العصر .معظم اﻷحيان
يجري البحث العلمي في فرق ومؤسسات يمولها أصحاب رأس المال .ﻻ يريدون أن
يتعاطى الباحث الشأن السياسي .صادر رأس المال العلم الطبيعي الحديث كما صادر
الفقهاء ورجال الدين العلوم الدينية .هم وحدهم بنظر أنفسهم يفقهون الدين والكﻼم
المقدس .قدسية العلم الحديث صادرها الرأسمال أو اﻻستبداد.
يفرض على الباحث أن يكون موضوعيا ً .هو يتحرى الحقيقة في مجاله .عندما ينسحب
وتتحول الموضوعية الى حياد ،يكون اﻹخصاء
ذلك على تعامله مع المجاﻻت اﻷخرى،
ّ

إذا إضطر الباحث أن يكون موضوعيا ً وحياديا بحكم مهنته ،والحيادية ليست مدعاة
للفخر ،فإن المثقف ﻻ يستطيع أن يكون حياديا ً رغم ضرورة الموضوعية .ﻻ تتﻼزم
الموضوعية والحياد .الموضوعية طريق المعرفة ،وهذا ضروري .الحياد ليس موقفا ً
ً
إنسانيا ،ونحن نرى شعوبنا تخضع لممارسات هي أشبه بحروب اﻹبادة.
يقول البعض أنها حروب عبثية .هي ليست كذلك .هي حروب إبادة؛ إبادة الشعوب أو
ثقافتهم .العبء الثقيل ليس ﻷن المثقف مضطر لمواقف ّ
تتعلق بالحريات والثقافة والوجود
وحسب ،بل ﻷنه مضطر في نفس الوقت الى خوض حرب الوعي في زمن تختلط
اﻷمور فيه وتكاد الثورة المضادة تسيطر على قضايا اﻷمة من فلسطين الى الدين الى
اللغة الى الحداثة .تحالف شيطاني يخوض الحرب ضد العرب والعروبة .تحالف
أصولي ،واستبدادي ،ويساري ،وحداثي .الى جانب ذلك خدمة مصالح الدول اﻻقليمية
الكبرى .مثقفو الثورة المضادة يضعون الدين والحداثة واليسار في خدمة الثورة المضادة.
ً
مناضﻼ إﻻ وقد صادرت الثورة
يصادرون فكرة التقدم .ﻻ يتركون لمن خرج من 2011
المضادة كل قضاياه .حتى ثورة  17تشرين في لبنان إدعى أطراف المنظومة الحاكمة
اﻻنضمام إليها .وكان تفجير المرفأ والمدينة وما حدث وسيحدث من اغتياﻻت عقابا
جماعيا ،ومحاولة لكم اﻷفواه .ساعدتهم الكورونا في ذلك.
هي حرب عالمية ،بجيوش عالمية ،تشن ضد الشعوب العربية ،وضد احتماﻻت العروبة،
وأمتها التي لن تتحقق إﻻ بالدم ،ودولتها التي لن تكون إﻻ بعد استنفاد كل احتماﻻت
الثورة المضادة .بدأ يتزعزع نظام العولمة وحرية التجارة قبل الجائحة .لكن حروب
اللقاح وما سيلحق ذلك من تنفيذ لتهديدات بين أوروبا والوﻻيات المتحدة والصين وروسيا
تفجر وضعا ً قابﻼً لﻼنفجار.
سوف ّ
الحروب الجمركية سبقت ذلك .الدول الكبرى والمتوسطة وجدت عائداتها الضريبية
تتضاءل مع تنام النيوليبرالية الداعية الى تصغير حجم الدولة ،وعدم اﻻكتراث بها في
المعامﻼت التجارية والمالية .هذه الدول مضطرة اﻵن للنضال من أجل استعادة مواقعها
وسلطتها الكلية )الكيانية( التي فقدتها ،والتي تظن أن جائحة الكورونا ستساعدها في
رجعتها ،ليس ضد الدول اﻷخرى فقط ،بل ضد مجتمعاتها أيضا ً.
حروب اللقاح تتزامن مع كم اﻷفواه )اﻻستبداد( ،والتباعد
اﻻجتماعي )تزرير المجتمع( ،وغسل اليدين الدائم والتطهير )من
كل القضايا العامة( .في الحرب بين اﻹنسانية والفيروس ،على
المواطن أن يخضع للتعليمات التي تفرضها الدولة ،وصوﻻ مع
تنامي الفاشية الى الخضوع لكل تعليمات الدولة .التعمية حاصلة.
حروب اللقاح هي حروب بين شركات اﻷدوية ،ومنافسات بين
الدولُ .يقضى على اللقاح بإشاعة مهما كانت صحتها .كثير من
اللقاحات ُيصنع في دول غير دول المصدر ،واﻷمر ّ
معقد.

لبنان

اﻷزمة المالية بدأت قبل الجائحة .لكن ثروات كبريات شركات التواصل اﻻجتماعي
وشركات اﻷدوية تتزايد ،بحيث أن ما يملك الواحد منهم يفوق الدخل السنوي ﻷندونيسيا.
ّ
والتضخم يزداد في
نصف سكان العالم ﻻ يملكون قدر ما يملك واحد من كبار اﻷغنياء.
العالم .تريلليونات الدوﻻرات التي تطبعها الوﻻيات المتحدة لمساعدة الفقراء سوف تزيد
اليساري
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مشاكل التضخم تفاقما .ليس معروفا ،على اﻷقل كما تدعي الدول الكبرى ،أين ذهبت
ثروات اﻷغنياء .ولماذا ﻻ تتم السيطرة عليها بدل طبع أوراق مالية جديدة؟
لقد تغيرت طبيعة الرأسمال في الطور اﻷخير .سيطر الرأسمال المالي على اﻻقتصاد.
وضع تحت جناحه الرأسمال الصناعي والتجاري والزراعي والخدماتي .من قيمته
صارت تستمد كل القيم اﻷخرى .الرأسمال المالي يمكن أن تحركه كيفما شئت .ليس
مرتبطا ً بأرض .ليس له أرض؛ إﻻ بما يحتاج الى دولة في السياسة الداخلية والديبلوماسية
الخارجية .مؤسساته فوق مؤسسات الدول .اﻷرجح أنه يديرها .لكن المال فرض قيمه
على جميع قطاعات المجتمع .فرض قيمه على المجتمع ووعي المجتمع ودين المجتمع.
القيم .العالم
القيم .الربح مصدر كل ّ
يقيم به؛ كل شيء مشتق منه؛ هو يملي ّ
كل شيء ّ
يحترق ،يموت بفعل الحروب اﻷهلية؛ العالم يموت بفعل الكورونا؛ النيوليبرالية ﻻ يهمها
من ذلك شيء .اﻷرباح تتحقق بأعلى كمية في التاريخ .وال ستريت ليست مقياسا ً
لﻼقتصاد .هي فقط مقياس للنيوليبرالية في تبادﻻتها.
المناضلون ضد نظام العالم قسمان .قسم يريد تغييره اﻵن .قسم يريد أن يفهمه بتطوراته.
تغير .مهمة المثقف
تغير العالم دون أن تفهم تطوراته .عليك أن تفهم ماذا ّ
ﻻ تستطيع أن ّ
تزداد صعوبة خاصة بالنسبة لدارسي الماركسية .أرباح الرأسمالية لم تعد في المصانع
والمتاجر والمزارع والخدمات .ليست فيما يسمى اﻻقتصاد الحقيقي .هي فيما سماه
ماركس دورة المال .بوجود صناديق استثمار المال ،يجري المال دون أن يدخل سوق
التحرك .تستطيع الخروج من أي بلد بسهولة .كلما أراد بلد
اﻹنتاج .هو مادة سريعة
ّ
التركيز على سياسة السيادة )الهوية( واﻻعتماد على القوى الداخلية في اﻹنتاج والسياسة،
تهرب الرساميل فجأة .يواجه البلد أزمة الخيار بين اﻹفﻼس أو الخضوع لشروط
الرأسمال المالي الممثل بالمؤسسات الدولية ،خاصة صندوق النقد الدولي .شروط هذا
الصندوق مطبقة في كل بلد دخل إليه ﻹنقاذه .عادة يكون العبء على الطبقة الوسطى
والفقراء .اﻷغنياء أخذوا اﻹشارات الﻼزمة وهربوا أموالهم من البلد قبل اﻷزمة؛
باﻷحرى طاعتهم للنظام العالمي جعلتهم يهربون أموالهم سلفا ً ويساهمون في اﻷزمة.
وعندما تبدأ اﻷزمة ،وتبدأ معها الحلول ،تكون اﻹجراءات مرتكزة على رفع الدعم عن
يلوح النظام بخفض
المواد اﻷساسية وزيادة الضرائب .كل ذلك يصيب الفقراء .بالطبع ّ
الشروط والضرائب على أصحاب اﻷموال وعلى اﻻستثمارات كي تعود ،ولن تعود.
هي أموال منهوبة ليس بتهريبها للخارج بل ﻷنها اقتطاعات من عمل العاملين في
الصناعة والزراعة والخدمات .القيمة الحقيقية ﻻ تنتج إﻻ من حصيلة العاملين من طبقة
العمال والبورجوازيات الصغرى والمتوسطة والفقراء ،أو الطبقة الرثة من العمال .لم
يعد هناك معنى للنضال ضد البورجوازية .هذه تحتاج الى إعادة تعريف وتحديد بينما
تنحدر الى بورجوازية صغيرة .وهذه اﻷخيرة تنضم الى البروليتاريا ،والبروليتاريا الى
البروليتاريا الرثة ذات الفقر المدقع .كل هؤﻻء يصابون بجائحة الفقر.
البورجوازية ذات الرأسمال المالي الكبير انضمت منذ زمن الى الرأسمال المالي
العالمي ،والى النظام العالمي؛ وهي تساهم معه ومع منظماته الدولية .لم يعد عند
البورجوازية شيء تدافع عنه .هي من حيث ﻻ تريد صارت في عداد الطبقات الدنيا.
إلغاء الرأسمالية الصناعية في لبنانً ،
مثﻼ ،ومن قبلها الرأسمالية الزراعية ،ألغى عمليا ما
يسمى البورجوازية الوطنية كما كانت في أدبيات الشيوعيين في العقود الماضية ،بل
خﻼل القرن العشرين .النظام العالمي قائم على ريع رأس المال ﻻ الربح .على كل حال
لم يعد هناك منذ ثمانينات القرن الماضي تمييز بين الربح والريع .كل أموال الطبقة العليا
ريع ،وكلها سرقة ونهب سواء كانت في الخارج أو الداخل .خسارة المصارف في لبنان
هي في خروج الرساميل واﻻستثمارات الى الخارج .الخسارة الفعلية وهمية .على الفقراء
أن يدفعوا ثمن وكلفة الخسارة الوهمية .يدفعون أمواﻻ حقيقية تنتج في اﻻقتصاد الحقيقي
)صناعة ،زراعة ،خدمات( ريعا لمن يحققون اﻷرباح الحقيقية.
هؤﻻء هم رأسماليو المال .ارتباطهم بالخارج كان قبل أن يهربوا أموالهم .اصطنع النظام
العالمي اﻷزمة ،وهم كانوا منضمين إليه منذ البداية ،ويواكبون حركة استثماراته .رتبوا
أمورهم في الخارج وصاروا موجودين هناك ،بأجسادهم وأموالهم .يترددون على البلد
كي ﻻ يضيعوا دورهم السياسي .ليس هناك خسائر عند الطبقات العليا .هناك فقط من
يخرجون أموالهم الى الخارج أو يفعلون ذلك في الداخل ﻷهداف سياسية .ما هو موجود
وهربت
في البيوت ليس شيئا ً بالقياس الى ما بلغته ايداعات البنوك ،التي كانت موجودة
ّ
كي تنتج أزمة الخسارة المفتعلة.
الرأسمال المالي ليس له مكان محدد .هو في كل مكان يريد؛ رؤوس اﻷموال المالية
الوطنية تلحقه .تعرف باﻷزمة مسبقا ً فتتخذ اجراءاتها اﻻحتياطية بالخروج .على المثقف
أن يعرف تطورات الرأسمال خﻼل العقود الماضية .الرأسمال الزراعي والصناعي
مرتبط بالمكان بخﻼف الرأسمال المالي الذي يجري في شبكة حول العالم .هذا يسمى
عولمة؟ نعم! كاتب هذه السطور ليس باحثا ً في اﻷمور المالية .يجب أن يعرف المثقف أنه
LEFTIST

يناضل في البلد ضد قوى رأسمالية لم تعد هي وأموالها في البلد .يناضل فعليا ً ضد
الفقراء ،أو بورجوازية متهالكة بقيت في البلد .الثورة هي بالنتيجة نضال فقراء ضد
فقراء أو ضد من يتحولون الى فقراء بانحدارهم الى الطبقات اﻷدنى.
ً
مناضﻼ ﻷسباب إنسانية ،ومشاغبا ً ﻷسباب سياسية .لكن
على المثقف المناضل أن يكون
عليه قبل كل ذلك أن يفهم النظام العالمي قبل أن يضع برنامجه .أزمة الوعي التي في
عقولنا هي عقبة كأداء في وجه النضال .على المثقفين وضع العربة قبل الحصان .وضع
الفهم النظري قبل النضال .سيكون أمراً مبالغا ً فيه اعتبار أننا لدينا الحلول النظرية
ّ
يتطلب حوارا ً واسعا ونقاشا ً يطال كل الطبقات
الجاهزة للتطبيق والنضال .فهم المسألة
المصابة .الثورة المضادة مغلقة .ثورة الطبقات الدنيا مفتوحة من أجل مجتمع مفتوح .ذلك
ّ
يكبل بها النظام المجتمع .أهم القيود
يتطلب كسر القيود الفكرية والسياسية التي ّ
الموضوعة على المجتمع هي الطائفية .صحيح أنها قديمة ،لكنها اﻵن أداة أساسية بيد
الطبقات العليا .هذه اﻷخيرة متحدة من أجل مصالحها .طبقة المثقفين متحدة رغم وحدة
مصالحها 

 هل أكلتم حصرما ً فخرستم؟ والحصرم أول العنب ،وهذا
أوان الحصرم .وفي المثل :اﻵباء يأكلون الحصرم واﻷبناء
يضرسون أو يخرسون .يقول أهل اللغة :الميم في كلمة
حصرم زائدة مأخوذة من الحصر وهو العجز عن النطق.
والعامة تعتقد بأن أكل الحصرم في الصيف يورث لسان
ﱠ
المواليد الصغار العجز عن النطق .والبروفيسور أحمد
سورية
الريسوني يقول في الخرسان:
عندما أراد إبراهيم عليه السﻼم أن يكشف لقومه أن آلهتهم مجرد أصنام عاجزين عن
فتبين أنهم ﻻ ينطقون ،إنما هم أصنام .فمن ﻻ
النطق قال لهم :فسألوهم إن كانوا ينطقون .ﱠ
يستطيع أن يقول ﻷهل الظلم والعسف :كفوا ،اخسؤوا ،ارحلوا ،فهو عبد فاقد لحريته،
والمعتقل الحقيقي هو من ُ
أعتقل لسانه عن قول الحق ،والحر الحقيقي هو من يقول كلمة
ً
الحق ،ولو كان محبوسا ً بين الجدران قابعا وراء القضبان .والحصير من الحصر ،المك
سمي بذلك ﻻمتناعه عن اﻷعين .يقول الشاعر :وقماقم غلب الرقاب كأنهم
أو الحاكمُ ،
على باب الحصير قيام.
وفي عصرنا الحديث نادراً ما نجد الحاكم يخرج إلى الناس دون حرس وأمن بل نراه
محاصرا ً من كل جانب ،وكأن بينه وبين الرعية ثأرا ُ متروكا ً .السؤال :كيف نشأت هذه
الجفوة بين الحاكم والمحكوم؟ وهل الحاكم المؤتمن على رقاب العباد يتصرف وفق
أهواء السلطة أم وفق مصالح الخلق الذين هو راعيهم والمسؤول أمامهم وأمام ﷲ عن
أحوالهم وأموالهم وأعراضهم وحياتهم؟
مع العلم أن الحاكم يستمد سلطته من الجماهير الغفيرة التي يحكمها وهو ملزم بتحقيق
رغباتها ﻻ رغباته وهو المسؤول عن معيشة رعاياه .وهناك قاعدة فكرية خطيرة ترجع
إلى كونفوشيوس وتوسع فيها أهل الفكر في الحضارة اﻹسﻼمية تقول :إن أخﻼق الناس
تتبع سلوك الحاكم ،فإن كان عادﻻً مستقيما ً عدلوا واستقاموا وإن جار وسرق جاروا
وسرقوا.
يرى هادي العلوي -رحمه ﷲ -أن سر اﻷسرار في هذه السياسة العرجاء أن رئيس
الدولة ُيريد أن يفكر ويعمل بالنيابة عن جميع الخلق .وما أن يقعد على كرسي القيادة
حتى يكتسب صفات القدسية ويتحرك على قاعدة "كن فيكون" ويمكن التوصل من
اﻻستقراء الميداني لتجارب الحكام أن القصور العقلي مﻼزم ﻷهل الدولة ،وأن ما ُيصيب
البﻼد والعباد من الكوارث هو في بعض أسبابه من نواتج هذا القصور العقلي للحكام،
على أنه سبب واحد ﻻ أوحد .والفعل الكارثي للدولة يأتي في المقام اﻷول من نذالة
حكامها ولصوصيتهم وانحرافهم اﻷخﻼقي وخساسة رغباتهم وبالجملة من صغر نفوسهم.
ولكن يا هادي ما تفسير ذلك؟ 
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العراق

يقض مضاجع البوار والذبول ،ﻷنها من جذوة الشمس ،وبوح اﻷرض
 حتى رحيلها،
ّ
لفوح الياسمين .هي المنوال النقيض ،لتعرية مساحة البرد من أسمالها
هم زفير المستنقع اﻵسن ،ومفقس الرقود الزنيم.
يحلو لهم ّ
الخف ،بﻼ سبيل .والتغطرس بدوامس
مد ألسنتهم من الجحور ،برغاء ذوات
ّ
الخبل ،ومزالق الرجم الضرير.
هي آية النوال والخلود ،وهم مسوخ الجرود والعدم.
***
ختمت العاصفة نفسها
فيما كانت تحدق بتفاحة تدحرجت هناك
هناك ..في المساحة المقضومة من الفرح.
***
سأبقى أراقص هذا الحلم اللقيط ،حتى يدلني على ذويه
ثمة حلبة شاغرة ،تشدّ نياط القلب
إلى اﻷصول الغائبة
***
ﻻ تكفي وطأة الشمس ،وﻻ مساحة السأم الهائلة ،للضغط على زناد .إﻻّ إذا كنت غريبا ً بما
يكفي.
***
تفجرت خلسة ،بدبيب النمل على مساحة
البراكين التي محت مﻼمح اﻷشياء ،كانت قد
ّ
مترفة ،متخمة بالفقاعات.
***
بالكاد أصغي لما يقال في عيدها ،وأجدني أسأل أمي الميتة :أية ليلة سوداء كانت ليلتي؟
ويزف طيفها شخير التهنئة :اﻷسود يشرب كل الضوء وينتحب .مرحى لنا ..كانت
ّ
رمادية ..آمنة كالرماد.
ّ
***
عندما استبدل نظارته ،صار يرى أبعد من حدود السوق المزدحمة ،بدأ يتبضع تلك
ّ
يتخلق على مساحات هائلة من الشغف
اﻷشياء التي لطالما ظن أنها غير موجودة .ظل
والدهشة.
***
هذا العالم كجزئيات الماء ،يتزحلق على بعضه بسيولة ،إنما آواصره ليست تساهمية
كآواصر الماء .هذا يعلل لربما قيمته الفائضة.
***
وتشظت مساحة الفرحّ .
ّ
تشع
تساقطت عنه مساحة الحزن،
ظلت وحدها مساحة اﻻحتمالّ ،
من صﻼبة الجدار.
***
الحياة ساحة قتال ضارية .لكنها أكثر رفقا ً بمن يقاتل بﻼ قلب ..لمساحته.
***
الغيوم التي ﻻ تؤمن بقدرتها على الزخ

تبرأ منها مساحة الدعوة للهطول ،ويظل التبليغ ساحة هوام.
***
بقيت أنزف خفية ،حتى تﻼشت مساحة الشكوى .وتآكل شعوري باﻷلم .أقصد صدئ
اﻷثنان ،الشعور واﻷلم.
***
نحن ﻻعبون بائسون على مساحة الحقيقة الغائبة .لكننا دهاة مهرة على مساحة التزوير
والخديعة.
***
أشك في أننا سنفعل شيئا ً عظيما ً بمعجزات اﻷنبياء .على مساحاتنا الضائعة نحن متخمون
بالمعجزات ،اليوم الذي ننجو منه معجزة .قد يحالفنا الحظ لتسويق معجزاتنا بالخط
ً
الكوفي .ربما يستطيع الﻼحقون أن يصنعوا منها شيئا ً
عظيما ،لو حالفهم الحظ وعثروا
على مساحة.
***
جندي في مساحات قتاله الباهته ،ثم صرخ :وﻻ أحد يسأل أيهما أكثر ً
نفعا ،خنفساء
حدق
ّ
مقيدون بذائقة
الروث أم خنافس الحروب المهلكة .إنهم محطمون باﻷسئلة البائسةّ ،
اﻷجوبة اﻷكثر ملﻼً.
***
ّ
تهش نشاز الوقت عن آلة كمان .تعانق وتران فجأة،
اهتزت به المساحة ،كانت
شيء ما
ّ
فيما تراخى اﻵخران ..ساعيان ﻷي احتمال.
***
يمكنك أن تجمع بين المساحتين ،أن تكون سليط الشوق واللسان معا ً.
***
على مساحة الكراهية ،نحتاج إلى رخصة لممارسة الحب .هكذا يكون البؤس الفكري
عقدا ً اجتماعيا ً.
***
مؤجلة في مساحة السراب ،أسرج حيضك أيها القدر.
ﻻ فتنة
ّ
***
الخلود مساحة قاحلة وموت أكيد ،فﻼ تبحث عنه إذا كنت حيا ً.
***
ﻻ أعرف أعداد الذين يسقطون بفرح من اﻷرحام لمساحة عبوديتهم ،وﻻ الذين ينزلون
لمساحة حريتهم ،لكنني أعرف أن الفرق هائل بين المساحتين وخطير حد اللعنة.
***
ّ
ّ
بتشكل مساحة .نجوت من عالم الهويات .في حضن الوجود أنا حقل كمومي
تتشكل هوية
بﻼ مساحة .هذا صوت فوتون منطلق للعمل الكهرومغناطيسي.
***
تعفرت من صدأ اﻵلهة وجائحاتهم.
الحب
ﻻ سبيل إلى القوة الروحية دون مساحات من
ّ
***
اتفق العالم على اشتراكية اﻷحزان ورأسمالية اﻷفراح .الكل مأخوذ بمساحة صيرورته.
ْ
إدمان والفرح طارئ.
هكذا صار الحزن
***
الضعفاء صنيعة الظروف التي يصنعها اﻷقوياء لمساحاتهم .لكنهم أقوياء في صناعة
***
أوج صمتهم ،وفتحوا مساحات غائبة عن مداركهم.
طوبى لمن بلغوا ّ
***
تعبر عن جماعة أو طائفة .إنما البقاء
ﻻ تقل "أنا" قبل أن تعرف أناك عن كثب" .أنا" ﻻ ّ
من أجل اﻷتعس مساحة
صراع تدفع اﻵفراد إلى جوف قطيع.
***
ّ
ومثقلة بالكوابيس.
مذهبة باﻷحﻼم،
الميتافيزيقيا هي المساحة اﻷمثل لجلد الحياة بآسواط
ّ
***
الحب من طرف واحد مساحة من البوار ﻻ يمكن استصﻼحها .والمتبادل منه كثرما
يؤول إلى حب من طرف واحد غير معلن عنه ،لغايات اجتماعية واقتصادية.
***
تضطرب مساحة التقارب واﻷلفة بأول كذبة أو إساءة مقصودة .تتعفن بالتسريب
والتباهي ،وتتﻼشى بالتأطير اﻷفتراضي .على مساحة الخيبة والعجز ،كثرما يفخر
الذكور بعﻼقاتهم النسائية.
***
إذا غلبتك المشاعر السلبية ،تأكد أنك اطلت المكوث في مساحة راكدة.
***
والمبررة ،على مساحة طفولتنا العقلية ،اختلقنا آلهة
ارتكبنا الكثير من اﻷخطاء الجميلة
ّ
لتفسير ظواهر الكون .ثم أرتكبنا خطأ أدلجة اﻷخطاء الجميلة إلى مؤسسات نفعية
ﻻستﻼب الوعي والمال والسلطة.
اليساري
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دونية.
لﻸخطاء الفادحة مساحة هجينة من الرشد والفحش والجشع ..أو قل مساحة
ّ
***
هنالك من تصفعه بالحقيقة فينهض ليعيد تشكيل مساحته .وهنالك من يصفعك بذبحها
لموتاه.
***
تسيد النهر على آواصر الماء
عندما ّ
غرقت حكمته.
إنما للجروف مساحة آمنة تبقى ،بذاكرة الجريان الحر.
***
لو استرخينا عراة ،لن تضن الشمس علينا بكساء
لكننا مثقلون بمساحات شاسعة من العراء.
بي ..سأريك آلهتي
ّ
تصوفي ّ
أيتها القدم الغارقة في ظمأ المساحات .في القول التعيس قد تكمن بعض ّ
لذة.
***
ً
عيبا ،وما جبل عليه اﻹنسان صار خروجا ً عن القانون..يسأل أحدهم
كيف صارت الفطرة
ويهزأ آخر ،على نفس المساحة المترفة بالجنون.
***
ّ
ّ
ّ
اتسخت مساحاتهم كما لو أنها لم تتسخ
اتسخوا ،لقد
مرتعدة،
عند احتدام العاصفة ،صاحت
من قبل ،سيغسلونها بالماء ،بالماء كعادتهم السيئة .اعتراهم الذهول ،وهم يحدقون في
جوف البئر.
***
مشرعة للضوء ،ابحث عن مساقط الغيث على مساحتك أوﻻً وتأهب
ليست كل المساحات
ْ
للنماءّ ،
وإﻻ ابحث عن مساحة آخرى.
***
ستبقى أرواحنا زاحفة في صخب الرمال ،والحقول موطنا ً للفئران .فبعضنا ّ
فزاعات
لمساحات مجدبة ،وبعضنا يرفع قرابينه ركوعا ً لعماه.
…
التأرجح بين قيمومة الوعي وقيمومة الغيب .مساحة من العقم ابتلعت كل شيء ..حتى
المساحات الشيوعية ،وخصوصا ً تلك المساحة الجاثية ما بين خرافتين.
***
بمقدور كل اﻷيديولوجيات أدلجة سقوطها إلى نضال ،أو فذلكته إلى مرحلة تكتيكية للفوز
بمساحة انتهازية خاسرة.
***
اﻷشياء المختلقة تأتي الهوينا ﻻحقا ً .الحب مصفوفة الوجود اﻷولى والمحرك الطبيعي
للحياة ،حمقى أولئك الذين يحاولون خصخصته لمساحة عمرية ،وﻻ يتوانون عن ربطه
بالمراهقة .على مساحة الفهم الدقيق ،الحب كيمياء ﻻ تشترط توترات فيزيائية.
***
التوحش ،اﻹنسان هو اﻷفضل في استثمار ملكاته وتحفيزها.
على مساحة
ّ
***
حتى نقترب من إدراك جوهر الشيء ،ينبغي تجاوز عﻼقتنا الغائية به .لكنها مساحة
تسخير وامتهان نتنت بها لحوم البشر.
***
القدرة على خلق مساحة نوعية لوجودك ،والتأهب للدفاع عنها ضد قطيع؛ بطولة حقة
ﻷنسنة الذات لجوهرها البدائي أو الطبيعي.
***
للتقصي
مشرعة
تمسها مساحة إدراك .اﻵﻻم مساحات
في كل ألم ثمة فقاعة صنعته ،لم ّ
ّ
ّ
واﻻستكشاف.
***
سوء الفهم والتأويل الكيفي ،مساحة مربكة من العتمة ﻻ تجليها بﻼهة حضور.
***
ثمة صرخة طاعنة داخل كل ّ
ّ
التردد .قد يستعيد العالم
منا ،محظور طولها الموجي من
بعض توازنه لو ﻻمست منازل الشمس ومعاول الكادحين.
***
بشاعرية .تتداخل فيها اﻷضداد بترخيم
للتعرف على الذات
الموسيقى ملجأ الروح
ّ
ّ
مساحاتها وتنغيمها على سلم أهتزازها الموجي .من الدنس محاولة ردمه بعمد السماء.
***
يسقط الشاعر عندما يحاول رسم خارطة طريق لتحرير القصيدة إلى مساحة ذائقته
ودرايته .ﻻ دوغما في الشعر وﻻ مطلق .من العبث لعب دور إله على مساحة الشعر .كل
اﻵلهة صنيعة نقص أو فشل.
***
على مساحة الطين ،أنا طين ﻻ يختمر بالتبن ،ربما ﻷنه بقايا محصول بعد حصاد.
***
LEFTIST

ّ
المبطن ،تراود الكون عن نفسه
التصوف ،مساحة باردة من اﻹلحاد الرومانطيقي
ّ
تصوف طبيعي ﻻ ينطوي على تمويه ،وهي
بتمويهات اﻹتحاد الوجودي .إنما الفطرة ّ
اﻹعداد الجوهري المخلوع بقوة التلقين.
***
ليس كما يشاع ،نحن نقطع اﻷشجار فقط ﻷنها استطاعت أن ترتفع عن جذورها ،لنلقي
بها في جحيم غاياتنا.
***
أنت شاعر ،ليس ﻷنك تكتب الشعر .بل ﻷنك في لحظات التهاوي والسقوط ،يراودك حلم
استعارة أجنحة.
***
من السخف إتهام اﻵخر بنكران شيء لم يثبت وجوده ،ﻻ بآس أن نتمطى جهﻼً على
ّ
تمطى بوقته .وهي
البينة تبقى على من
مساحة المغالطات المنطقية بعض الوقت ،إنما ّ
ليست مساحة تسطير خرافي وﻻ يمكن أن تكون.
***
ّ
يحل الشجار بين الناس محل الجدل ،لكن مساحة العقم غالبة .في الجدل
ﻻ ينبغي أن
إحياء قيمة وفي الشجار موتها.
***
لو وضعت أمام كل خطوة حجر عثرة ،ستتشبع بطاقات سالبة تجعلك فخورا ً بثباتك .كيف
ّ
تفككت مدن العثراث بطاقاتها إذن؟
***
يحدث أن تزرع للجسد ما تقطف ثماره .وللروح أفانين من ضياء ،ترقب مساقط ظﻼلها
على مساحة آخر زفرة.
***
مثل رحيله ،لم تكن عودته مهمة .ظلت تغمغم وهي مستغرقة في حياكة ّ
قفازات
وقلنسوات :الحياة ﻻ تجامل من يعود بﻼ مغزل ،وﻻ يتسع قلبه لمساحة هائلة من البرد.
***
في الصوامت مساحات صائتة ،ﻻ تدركها مساحات الضجيج.
***
وﻻ أحد يسأل حبة الحنطة قبل مضغها ،إذا كانت سترضى بأمعائه الغليظة وعﻼماته
الفارقة .سنبقى ﻻهثين على مساحات شرسة من البﻼدة والغرور.
***
عندما ارتفع الضجيج الخارج من مساحته ،أيقن أن حالته صارت سيئة ،ولم يعد بمقدوره
السيطرة على ارتعاش جسده المزمن ،أنتصب ﻷول مرة كقدامى المحاربين ،لغلق نافذة.
***
تكور مثل بالونة تشكو توتر اﻹمتﻼء .تدحرج مع الميل
سقطته اﻷخيرة كانت ﻻفتةّ .
واستقر في أقرب منخفض .وما زال في مساحته ّ
هبة ريح عابرة.
يؤنب ّ
ّ
***
لم يتشبث بالمعنى الموجز ومساحة الضوء الدال ،ﻷنه بالغ في تعريف انكساراته.
***
قد تج ّرك الرغبة إلى تمزيق جناح فراشة لمعرفة سرها ،إنما الفضول الحميد خارج
مساحات التدمير.
***
ﻻ يترجل الوهم عنك وأنت مطيته ،حتى تدركك كوابيس الحقيقة .ﻻ مجال للشعوذة على
مساحة الحلم.
***
تتعقد الحياة وترتبك بتراكم اﻷشياء نصف المنجزة ،المتروكة على مساحة الزيغ والكسل.
الخوف من النقاء اﻻجتماعي واﻹفﻼس ،وراء الكثير من التعقيدات.
***
يا إلهي كم أنا متخمة ،تقول الفقمة المتزحلقة على مساحة ثلجها ،تلك التي صار صوتها
نباحاً في بعض المساحات ،وظل بﻼ أسم على مساحات خسرت حتى ثلوجها.
***
ﻻ يستطيع التخلي عن أشيائه التعيسة وﻻ يستطيع اﻻكتفاء بها .سيظل يحارب على
مساحات باهتة من الرغبة بكامل عتاده ّ
الخلب.
***
عندما عرفت ﻷول مرة أن لون جلد الزيبرا أسود ،وخطوطه البيضاء محض تطعيم بيئي
أو ضرورة ،عزمت على حﻼقة أحدهم لتوكيد المعرفة .الفضول الحميد دفعني ﻻحقا ً إلى
حﻼقة المساحات.
هذه نفسي أحلقها بين الفينة واﻷخرى للبحث عنها ..أقصد الحقيقة ،أم الوجود ،التي
وجدها الطيبون وناموا بحجرها.
***
ليس ثمة سياق ،هذه المساحات تخرق كل شيء بأثره ومعناه ،انتبهي أيتها القيود
المتهافتة
 -16ال ات
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 العمل بمخيم الزعتري كان التحدي الذي جعلتني اشعر بقيمة واهمية العمل التطوعي فلقد شكل
النقطة الفاصلة بحياتي وحياة الكثيرين ممن شاركوا اول فصول المأساة السورية واثارها اﻻليمة
بصور اشخاص نجو من الموت بموت اشد .شهدنا بعيون دامعة احساس اﻻلم بكل بشاعته وهو
يتجسد كيانا حقيقيا في كل اﻻلوان التي يمكن ان تصنع صور التشرد والقهر .تلمسنا صورة الزمن
حين يكشر عن انيابه .ما اقسى حياة البؤس حين تصبح أمرا واقعا من غير رتوش جمالية .الحزن
يتضا عف والجسد يأن حاجتة الى جدار صلب يحمل ظهره المتعب وﻻ يجده ،او ﻷن يقف منتصب
القامة وﻻ يستطيع .ما كان اشد الحاجة لنسمة هواء في هذا المكان القابض على حرارته بقوة
وحرص .ما اشد ان ترى التشابه بين صفار تراب الصحراء ولون الوجوه وعقولهم على لون واحد،
لن ترى في محياهم كبارا وصغارا اﻻ الحزن واﻻلم .الخيمة وان كانت تستر من بداخلها اﻻ انها
تعلم اﻻنحناء والقلق ﻻنها من غير باب يمكن غلقه او قفله وهذا فيض من غيض لما كان في هذا
المكان الموحش الذي اقيم على عجل وقد خﻼ من كل شيء اﻻ ترابه الناعم الذي عادة ما يثور
بدوامات.
اشاعة الفرح ومحو كل ما هو بائس نتيجة الحرب والتهجير كان الهدف الذي بذلنا من اجله اقصى
الجهود كفريق متكامل بالعمل والسهر على راحة الﻼجئين واستقبالهم من هول الطريق واخطارها
وتأمينهم بما يلزمهم من الحاجات اﻻساسية وذلك من خﻼل عملنا في احدى المنظمات اﻻنسانية التي
تعنى بالطفولة .كنا نرى عيون زائغة اخطأتها سهام الموت والحياة معا .كثير من الﻼجئين كانوا
بحالة ذهول ﻻ يعرفون ان كانوا ما زالوا على قيد الحياة لذلك كانت المهمة شاقة فأن تتجاوز حياتك
اليومية بما فيها من ضحك ولعب وحزن على مدار اليوم او ساعات العمل الى حياة اﻻخرين فقدوا
جنة اوطانهم ،فأنك تحتاج الى روح فينيق تولد فيها كل دقيقة .الحياة اوالموت سيان لمن ترك بيته
قسرا ولمن اضاع بوصلة اﻻمل بالعودة.
لقد كان عملنا بمثابة محاولة لبعث الحياة والبحث عن مخرج لمساعدة هؤﻻء الﻼجئين على رؤية
كافة اﻻلوان التي كانت قد تجسدت بلون واحد وهو اﻻسود .ايمانا بتحقيق الكرامة اﻻنسانية التي ما
كانت لتكون قائمة والنفوس معذبة .حين شاركناهم الوجع بالخضوع الى ذات الظروف الجغرافية
الصعبة كان حلمنا تغيير حيوات اناس غامروا بأرواحهم وحملوها هونا على هون للنجاة ،استطيع
ان اقول بأننا نجحنا في محطات كثيرة في مسيرة من قاسوا اللجوء خاصة مع اﻻطفال الذين كان
عملنا الحقيقي لهم ومن اجلهم في تجاوز عوزهم وحبهم لمكان ميﻼدهم سواء أكان قرية او مدينة في
وطنهم اﻻم سوريا .اتذكر احد اﻻطفال حين سألته عن حلمه؟ قال لي الذهاب الى طفس! وعندما
سألت متطوعة سورية كانت تعمل معنا قالت انها اسم قريته .دهشت من اجابته وهو الصغير الذي
لم يكن يتجاوز عمره خمس سنوات .حصدنا من خﻼل كل من تطوع في هذا العمل العظيم الى
تحويل المخيم من ارض ترابية صفراء وزوابع ترابية دون وجود ﻻشجار تخشخش وعصفور يغرد
الى شوارع معبدة وبنية تحتية كبيرة ،استحق فيها المخيم ومن خﻼل كافة اﻻنجازات بأن يصبح
المحافظة الرابعة في اﻻردن في العدد والخدمات بوقت قياسي بتضافر الجهود.
ان مخيم الزعتري الذي انشئ على اﻻراضي اﻻردنية منذ العام  2012ﻻستقبال الﻼجئين
السوريين الهاربين من نير الحرب كان وما يزال البقعة التي تمثل بؤس اﻻنسان لﻼنسان والوجهة
التي تهوي اليها النفوس بقبس الرحمة لرفع العذاب عن نفس ساكنيه.
حتى اللحظة الراهنة تطورت الحرب وازهقت العديد من اﻻرواح وافضت بهم الى تحت اﻻرض
وفوق اﻻرض موتى! ﻻن اﻻحياء منهم اموات بفقدان كرامتهم وبأغﻼل الظلم التي تلتف حول
اعناقهم حسرة وكمدا .فاﻻنسان الذي يكبر خارج وطنه يمضي حياته من غير روح ﻻنه ينمو ويكبر
ولديه شعور بأنه ضيف ثقيل على مضيفة والطرف اﻻخر الذي بقي مرابطا في وطنه يبقى رهين
الحزن والدمار والموت الذي ﻻ يخطئ احدا.

فلسطين

عبرت الى تلك الوظيفة وانا ﻻ اجيد ركوب المخاطر لكنني مع ذلك واجهت قرار الرفض في
التحاقي بمثل هذا العمل الذي ينطوي على احتماﻻت عديدة بأصرار كبير .وكنت آمل أن يكون
قراري هذا صحيحا وليس تحديا! كوني كنت عاطلة عن العمل مثل الكثير من الخريجين .العراقيل
والتحديات التي وضعها اﻻهل واﻻصدقاء في طريقي كانت جديرة باﻻنحياز الى رأيهم والبحث عن
وظيفة اخرى .اﻻ ان اصراري كان اكبر من اﻻذعان الى رغبة الخوف التي كانوا يحوطني بها كلما
ّ
تصفر بداخلي فاللجوء والنزوح معاني نشات
قلت نعم سأذهب! .كنت كأنني اسكت عاصفة قوية
معهما وسمعت عن مرارتهما ما ﻻ يصدق! .احداث النكبة والنكسة والحزن الفلسطيني والوجع
الذي سطره من غادروا ارضهم قسرا بأمل الرجوع ما يزال ماثﻼ وجرحا نازفا في قلوب كل
الفلسطينين .اما تفصيﻼت كيف وقعت النكبة والنكسة وحصول الفلسطيني على لقب النازح او
الﻼجئ فهذا وضع تتحمل تبعاته المواثيق الدولية وتواطؤ من شارك في ترسيخ الوجع الفلسطيني
والوجع العربي عموما فيما بعد 

اليساري

17 – The Leftist Writer :: Issue No. 59 :: July 2021

على حركة الواقع ،رافعة تسمو بالسلوك وردود اﻷفعال ،لتظل في مستوى التحديات .
في غياب المعرفة تستبد اﻻنفعالية  ،تهدر وتبدد في لحظة طيش  .رباطة الجأش
ضرورية لمنع السقوط في المهاترات والمناكفات ،لتضعف المقاومة والتصدي للمخاطر
وقهر الصعاب .المعرفة ﻻزمة تردع النفس اﻷمارة والرؤوس الحامية.
أقول ما قلت ﻷننا شهود شرارات تتطاير من هنا وهناك وقد تتسبب في اندﻻع حريق
يدمر ويبيد .في هذه اللحظات تتجلى الرعونة والطيش الكاشفة في لغو الكﻼم وفقر
المعرفة وضحالة الوعي والعجز ،من ثم ،عن إدارة الخﻼفات؛ بدل اﻻحتكام الى العقل
ويحمل الطرف
ومنطق التحاور يسبق العنف الكﻼمي والفعلي .حين يغفل طرف اخطاءه
ّ
المقابل كل اﻷخطاء يتعذر التفاهم ويحل الشقاق .عناصرغير مسئولة تكايد وتناكف بعيدا
عن منطق السياسة وأسلوب الحوار ،تسمم اجواء النشاط المقاوم لﻼحتﻼل وتلوثه بالشتائم
واﻻتهامات الرخيصة .يكاد يتبدد ذلك اﻹجماع الوطني المتحقق يوم الثﻼثاء البيضاء .لم
ّ
تقدر عناصر الردح والمناكفة قيمة المكسب النفيس المتحقق بفضل وحدة القوى
والتصدي المشترك لجريمة الترحيل والتطهير العرقي واﻻعتداء على اﻻقصى .هبة
جماهيرية اندمجت مع الصمود بوجه العدوان الهمجي على غزة لتفضح حقيقة نظام
اﻷبارتهايد يمارس نهجا كولنياليا اقتﻼعيأ.
القيادات الوطنية للفصائل الفلسطينية قصرت في نقل موجات التضامن لعناصرها
لتتعرف على احقيتها بوطنها .عشرات الكتاب والمثقفين في انحاء المعمورة مزقوا
اﻷقنعة البالية عن اﻻدعاء الصهيوني بدور الضحية والدفاع عن النفس .وقفت الصهيونية
وإسرائيل وساندهما معسكر اﻻمبريالية والحرب جميعهم يزعمون ان العدوان
اﻹسرائيلي مجرد دفاع عن النفس ضد إرهاب حماس .هذا ،بينما هبت تدحض وتفند
المزاعم حركة عالمية وجمهور كتاب ومثقفين يفضحون نظام أبارتهايد منخرط في
عملية تهجير جماعية .اختصر المسألة الكاتب اﻷميركي االشهير جيفري سانت كلير
"والحل الحقيقي الوحيد لدولة أبارتهايد هو تدمير بنية اﻷبارتهايد ،".ويقول ":الرابطة
العميقة بين اﻷميركيين اﻷصليين والشعب الفلسطيني تقوم على تجربة مشتركة :فقد
تعرض الطرفان لعقوبات قاسية لمجرد أن عاشوا على أرض الوطن ،أسلوب وجودي
بذل كل من إسرائيل والوﻻيات المتحدة المساعي لتجريمهم من موقف قانوني .إذا كنت
تنوي تحويل مجتمع تعرض ﻻضطهاد وحشي الى مجتمع يعيش فيه الناس بكرامة وامل،
فإنك تبدأ بتمكين العاجزين  .تبدأ بالبناء من اﻷسفل ،وتبدأ بوقف تعذيب العزل وقتلهم".
والكاتب البريطاني باتريك كوكبيرن ،الخبير بشئون الشرق اﻷوسط ،كتب يوم اﻹضراب
الشامل لﻸرض الفلسطينية -الثﻼثاء البيضاء ) 18أيار( – يقول "يملك الفلسطينيون ورقة
ذات القيمة اﻷسمى ،مفادها أن إسرائيل لن تكسب شيئا حقيقيا ما لم يعلن الفلسطينيون
انهم خسروا .وأظهرت أحداث اﻷسبوع الفائت ان هذا سوف لن يحدث .تكسب إسرائيل
حيلة بعد أخرى على طاولة الرها ن السياسية والعسكرية ،إﻻ أنها لن تفوز بإعﻼن
فوزها ﻷنها تلعب لعبة ليس لها نهاية".

 أقوم العوامل المانعة ﻻنتكاسة المقاومة الفلسطينية ،هو التزود برباطة الجأش ؛
فهي الضرورة والحصن المنيع من الطيش والرعونة والتهور تستنزف الطاقات
وتهدر المهابة .ذاق الشعب الفلسطيني مرارة الهزائم وعانى امتهان الكرامة
الشخصية والوطنية .الشعب الفلسطيني يتكون معظمه من شرائح برجوازية
صغيرة ﻻ تقرأ.


فلسطين

تنفر من مطالعة ما تنشره وسائل اﻻتصال الجماهيري تضامنا
كثيفا مع قضيتها ،تنفر من البحث عن الحقيقة وعن المعلومة في
الكتب وتعجز عن قراءة الواقع .ولذلك تتميز ردود أفعالها بالنزق
واﻻنفعالية الهوجاء ،تستبدل منطق التصدي بالمناكفات والردح .
التعليم المدرسي ﻻ ينمي العقل والتفكير والبحث عن المعرفة؛
فهو يعتمد على التلقين وحفظ المواضيع تدلق على ورقة اﻻمتحان
لتنسى بعد الخروج من قاعة اﻻمتحان  .أسلوب التعليم ﻻ يربي
ثقافة ،ونصيب الثقافة ضئيل لدى الخريجين من الدراسة الثانوية
ومن المعاهد العليا.

في هذه اللحظة يوجد إجماع على أن المقاومة الفلسطينية المسلحة حققت انتصارا،
والتجربة المريرة تظهر كيف اختلست القوى المعادية اﻻنتصارات بينما تغرق الجميع
في عراك وتنابذ كل ينسب لنفسه الفضل ويدعي امتﻼكه الحقيقة المطلقة .رباطة الجأش
وليدة الثقة بالنفس واﻹلمام بمﻼبسات الواقع والقضية المطروحة .المعرفة قوة وسيطرة
LEFTIST

يجدر بهواة المناكفة والردح أن يرتقوا فوق العنف اللفظي والفعلي ليتفرغوا للرد على
المزاعم الصهيونية ،شعبنا يعيش جحيم الضعف امام الطبيعة وحيال اﻻضطهاد
اﻻجتماعي والقومي .ولو شعر البعض بحجم اﻻضطهاد القومي النازل بشعبهم لما ألهبت
نقمتهم وحقدهم كلمة نقصت من خطبة إمام مسجد واحتفظوا بقدر من الصبر يتذكرون
القول إذا قام الخطيب يخطب وقلت لصاحبك صه فقد لغوت" ،وليوجهوا سخطهم على
قاهريهم .ربما يعون كامل حجم المعاناة التي يتكبدها شعبهم حين ينقلون عن الكاتب
اﻷميركي ،جيم كافاناه ،إذ كتب في  21أيار" :اسرائيل دولة كولنيالية استيطانية .إسرائيل
مشروع تفوق عرقي )يهودي( ،إسرائيل مشروع أبارتهايد  .ليس لنظام أبارتهايد "حق
الدفاع عن النفس" ،من مقاومة شعب يحاول النظام ابادته وطرده أو إرغامه على
الخضوع .ومن حق أولئك الرازحين تحت نير نظام اﻷبارتهايد .الكفاح من اجل التحرر
من السيطرة اﻷجنبية والكولنيالية واﻻحتﻼل اﻷجنبي بكل الوسائل المتاحة ،بما في ذلك
النضال المسلح" .بالطبع البون شاسع بين الحق وبين أسلوب استخدام الحق ،حيث
يخضع لخصوصية الراهن والظروف القائمة.
وقال" ،مثلما يطلب من السكان اﻷصليين في أميركا ٌاﻹقرار بأن دولتهم للبيض فقط
يتوجب على الفلسطينيين اﻹقرار بأن إسرائيل ‘دولة لليهود’؛ ما يجري ليس نزاعا بين
حماس وإسرائيل؛ إنه نزاع بين الحركة الصهيونية والشعب الفلسطيني بأسره  ...انه
نظام ابارتهايد صميم ،يتفرع الى كولنيالية وتفوق عرقي – ديني وتطهير عرقي .إن
فكرة تدعو شعبا لتسليم أرضه وبيوته كي يخضع لشعب آخر ،هي فكرة ﻻ تستحق الدفاع
عنها".
ﻹسناد حججه ذكر الكاتب بمسيرات العودة" :خﻼل مسيرات العودة في غزة عام 2018
عندما صوب الجنود القناصة اﻹسرائيليون ،وهم يعرفون أين تستقر رصاصاتهم ،حدث
أن قتلو  18من الممرضين ،إنها خطة لزيادة المعاناة والفوضى".
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او ربما يستلهم المناكفون أسلوب جيل ريتشاردسون ،الطالب اليهودي يحضر للدكتوراه
بجامعة ويسكونسين -ماديسون ،فضح هدف نتنياهو الشخصي من توتير اﻷجواء ودفعها
حتى العدوان المسلح ،وكتب" :حزب نتنياهو فشل في ضمان أغلبية حكومية وهو يواجه
تهم فساد.ويعتقد العديدون أن نتنياهو عمل على تصعيد العنف مع الفلسطينيين لكي
يضمن لنفسه مﻼذا سياسيا".
أو لعل منطق سارة روي أكثر إلهاما "ﻻ اكتب كأكاديمية من المنطقة ،بل كيهودية
ويهودية نجا والداها من معسكر أوشفيتز ،وأسألك" :في اﻷسبوع الفائت بعد مقتل87
فلسطينيا في غزة وجرح حوالي الخمسمائة صرحت بأنك لم تر "سرافا بارزا" من جانب
اﻹسرائيليين في الرد على هجمات حماس الصاروخية .من بين اﻷموات في ذلك الحين
 18طفﻼ .ﻵ أعرف أيا منهم ،لكني أعرف أناسا قتلوهم .فهل تتفضل وتساعدني كيف
أشرح ﻷصدقائي لماذا ﻻ يشكل موت ثمانية عشر طفﻼ إفراطا في رد الفعل؟ وسؤال
آخر يترتب عليه :السيد الرئيس كم من اﻷطفال يجب أن يموتوا حتى تعترف ان رد فعل
إسرائيل مبالغ فيه ،سيما وانك جعلت من حقوق اﻹنسان مركز سياستك الخارجية؟ ستون
طفﻼ قتلوا بأيدي حكومة إسرائيل فهل يكفي هذا العدد؟"
الكاتب الصهيوني السابق ،رفائيل مومين ،عاش في إسرائيل ونزح عنها ليقيم في لوس
أنجلوس ويعمل مدافعا عن حقوق اﻹنسان" .أن احتﻼل إسرائيل للضفة الغربية هو
أبارتهايد /فصل عنصري :نظامان قانونيان لجماعتين عرقيتين .فلو ارتكب يهودي
وعربي نفس الجريمة في الضفة الغربية ،فسيواجه اليهودي محكمة مدنية أما العربي
فسيقف أمام محكمة عسكرية .إﻻ أن معظم اﻹسرائيليين ﻻ يفهمون هذا على أنه ظلم
ويقاومون مصطلح أبارتيد ﻷنهم يعتقدون بصدق أن التمييز مشروع وجزء من الدفاع
عن النفس".
"...الصهيونية ﻻ يمكنها تقديم السﻼم؛ فقط الضغط الخارجي كفيل بإنهاء الفصل
العنصري اﻹسرائيلي .أن الطريق الوحيد لتحرير فلسطين يحدث عندما يصبح اﻻحتﻼل
عبئا على إسرائيل وكلفته أكثر من منفعته  ...وهذا صحيح بالنسبة ﻹسرائيل .ومن أجل
إنهاء النزاع اﻹسرائيلي -الفلسطيني يمكن أن يتخذ شكل مقاطعة المستهلك للبضائع
والتكنولوجيا اﻹسرائيلية والعقوبات على شركاء إسرائيل الرئيسيين وداعميها السياسيين،
الوﻻيات المتحدة واﻻتحاد اﻷوروبي .دولة الفصل العنصري ليست مستعدة لتغيير نفسها
ولكن اﻹجراءات الخارجية هي الكفيلة بدفع إسرائيل نحو نهاية اﻻحتﻼل".
المدرسة لم تنمي لدى اﻷجيال موهبة البحث عن المعلومة؛ وعلى قادة الفصائل تعويض
النقص كي ﻻ تظل عناصر المقاومة في وهدة المناكفات والعنف اللفظي او الفعلي .يجدر
ان يرتقي جمهور عناصر المقاومة الفلسطينية الى سياسيين يحاورون بالعقل والمنطق،
يتعلموا كيف يكون الطرح السليم لقضيتهم التي استشهد من أجلها اﻵﻻف ،ولم تزل
تتردى.
كيف الخروج من المتاهة؟
لعل بعض المؤشرات قد وردت في النص السابق ولكن اﻷصدقاء والمناصرين ﻻ
يبخلون علينا بخبراتهم .فهم معنا في خندق المقاومة ضد النظ العنصرية والعدوان
العسكري واﻻضطهاد الطبقي.

 انتهت مواجهة غزة مع اﻻحتﻼل بعد أحد عشر يوما ً من القصف المتبادل الذي
ظل متبادﻻً طوال الوقت .وهذ هي المرة اﻷولى التي نواصل فيها القصف حتى
اللحظة اﻷخيرة .كانت مواجهات  2008و  2012و  2014تتلخص في قيام اﻻحتﻼل
بإلقاء حمم الموت والقتل والتدمير بينما تكتفي المقاومة وجماهيرها بالتحمل والصبر
حتى ينتهي إعصار اﻻحتﻼل .كأننا كنا نواجه غضب الطبيعة ،زلزاﻻ أو بركانا أو
إعصار ،وما كنا نفعل شيئا باستثناء دفن الموتي وتطبيب المصابين ورفع اﻷنقاض
واﻻنتظار .كنا ننتظر بصبر ﻻ يفرغ حتى يبدأ ضمير العالم أو حتى ضمير إسرائيل
ذاتها في اﻷنين فتتوقف أداة القتل والدمار اﻹسرائيلية عن العمل .حتى القاضي
اليهودي شبه الصهيوني غولدستون لم يستطع في العام  2010إﻻ اﻻستنتاج بأن
ً
أعماﻻ وحشية بربرية وجرائم حرب صريحة قد وقعت بحق القطاع دون أن يمنع ذلك
إسرائيل من اﻹفﻼت عندما سحبت السلطة الفلسطينية ذاتها الشكوى المقدمة بحق ذلك
كانت الكارثة "الطبيعية" اﻷضخم واﻷكثر وحشية وتدميرا ً هي كارثة  ،2014وﻻ بد أن
العدوان اﻷخير شهد لطفا ً إسرائيليا ً استثنائيا ً .لماذا؟ نتوهم أن السبب المباشر هو أن
إسرائيل لم تجد يدها طليقة بالكامل مثلما كان يحدث في اﻻعتداءات السابقة ،بل إننا
لنجرؤ على القول إن المواجهة اﻷخيرة لم تكن اختياراً إسرائيليا ً بقدر ما كانت قرارا ً من
المقاومة ،وهو ما يتفارق تماما ً مع المواجهات السابقة كلها التي فرضتها إسرائيل من
ناحية تحديد تاريخ انطﻼق الطلقة اﻷولى اﻷخيرة على السواء .هذه هي المرة اﻷولى التي
بادرت المقاومة فيها إلى إشعال فتيل المواجهة ،كما كان لها رأي صغير أو كبير في
إعﻼن وقف إطﻼق النار الذي حاول إعﻼم المقاومة أن يوحي لنا بأنه تحقق بعد التزام
إسرائيل بوعود معينة .في اﻷحوال كلها سواء وعدت إسرائيل أم لم تعد فإن هذا ﻻ يعني
في ذاته شيئا ،وإذا كان نتانياهو قادرا على إخﻼف الوعد بدون تلقي عقوبة من المقاومة
فسوف يتراجع عن التزاماته كلها دون شك .ألم يقم كبيرهم دونالد ترامب بالتراجع عن
اﻻتفاق النووي مع إيران ناهيك عن العديد من اﻻتفاقيات مع روسيا والمنظمات الدولية؟!
كان عدد الضحايا في غزة وعدد المباني المهدمة وحجم الدمار
هذه المرة صغيراً جداً بالمقارنة مع المواجهات السابقة ،ولكنه
على الرغم من ذلك يظل ضخما ً جداً عند المقارنة بالخسائر التي
لحقت بإسرائيل .وهكذا فإن أصواتا ً كثيرة تتساءل عن النصر
المزعوم خصوصا إذا ثبت أنه ﻻ يوجد أية تفاهمات ملزمة
ﻹسرائيل فيما يتصل بملف الشيخ جراح أو مسجد اﻷقصى.

فلسطين

لهذه اﻷسباب يرى المشككون من أكثر من اتجاه أن نصراً لم يتحقق ،وأن الخسائر في
أوساط الفلسطينيين هائلة ،وأن القدس لم يتغير عليها شيء ،ناهيك عن جبن المقاومة
اللبنانية وتقاعسها ونذالتها .هؤﻻء المشككون يريدون حربا ً فورية تهزم إسرائيل هزيمة
واضحة كالشمس :يريدون نصرا واضحا كانتصارات اﻻسكندر المكدوني أو خالد بن
الوليد ،يريدون نصراً ينتهي بهرب العدو المهزوم بخيله وافراده ،ونزولنا نحن عن الجبل
لكي نجمع الغنائم .وإذا لم نقدم لهم ذلك النصر على طبق من ذهب عيار  27فسوف
يشككون في المقاومة وفي أدائها وفي غاياتها وصوﻻ إلى استعادة حلمهم الخالد بمواصلة
المفاوضات والمقاومة السلمية "اﻻخﻼقية" بغرض إحراج إسرائيل إلى اﻷبد أو إلى أن
يتم تطهير فلسطين.
اليساري
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لﻸسف ،معسكر الناقدين لعبثية المقاومة يربح :إن نصرا من النوع الذي يريده هؤﻻء،
وبينهم عرب وفلسطينيون ،لم يقع ،وربما لن يقع أبدا .ذلك أننا ﻻ نعيش في زمن القتــــال
بالسيف والقوس والرمح والنشاب عندما كانت المعارك تستغرق يومأ أو أيام قليلة
وتنتهي بهزيمة شاملة نهائية ﻷحد الفريقين .نحن في زمن آخر يمكن أن تستمر فيه
الحروب ،خصوصا حروب التحرير ،عقودا من الزمن .وﻻ بد أن مراكمة عناصر القوة
حتى اندحار العدو المحتل وتحرير الوطن شيء ﻻ يشبه حروب خالد بن الولدي والزير
سالم في شيء .لقد تحررت فيتنام بثورة عظيمة ،قد تكون اﻷعظم في التاريخ الحديث،
ولكن أمريكا لم تنهزم أبدا بالمعنى الذي يريده إخوتي المشككين في انتصار غزة.

وللمرة اﻷولى أن أهل فلسطين من البحر إلى النهر كتلة سياسية واحدة متجانسة تناضل
في وقت واحد ﻷجندات متشابهة وتقترب من التماثل.
هذه مجموعة من المكتسبات الفورية الواضحة التي دفعت المقاومة وجماهير غزة
المدنية ثمنا ً باهظا ً من أجلها .وليس من داع هنا ﻷن نقول كﻼما ً بدهيا ً من قبيل إن فاتورة
وصوﻻ إلى التحرير فاتورة باهظة ً
ً
جدا ،وإن من يقول عكس ذلك واهم أو أنه
المقاومة
يريد إيهام الشعب بأن التضحيات ليست ضرورية أو أنها ممكنة التجنب ،بما يعني دفعه
إلى الطريق اﻷخرى المعادية للمقاومة والموافقة على اﻻستسﻼم دون قيد أو شرط 

بالعكس فقد استشهد أكثر من مليون فيتنامي مقابل مصرع  50الف جندي أمريكي ،وتم
تدمير فيتنام وترابها واقتصادها لعقود كثيرة  .لكن أمريكا اندحرت .وقد تحررت الجزائر
بدون أن يزحف الثوار من أجل احتﻼل باريس ،وما حدث ايضا هو اندحار المحتل .إذن
يتلخص الحلم في حرب التحرير المشرعة تجاه قوة محتلة متفوقة باندحار اﻻحتﻼل،
وليس هزيمته على نحو فاصل كما حدث عندما دخلت قوات الحلفاء إلى برلين سنة
 1945على سبيل المثال.
حرب التحرير تعني تسجيل النقاط على نحو تراكمي حتى نصل إلى لحظة الفصل
النوعي التي تعني تسليم العدو بانتهاء أي أمل له في العيش اﻵمن المربح في البﻼد
المغتصبة .ونحن من هذه الناحية سجلنا نصرا واسعا ﻻ سابق له.
بالطبع هذه جولة ﻻ سابق لها بالنسبة لفلسطين ،وإن لم تكن اﻷولى عربيا بالنظر إلى
جوﻻت متعددة ربحتها المقاومة اللبنانية.
وتعد هذه الج ولة هي اﻷولى التي يتمكن فيها فريق فلسطيني من مقارعة العدو الصهيوني
بكفاءة وذكاء وإلحاق اﻷذى الفعلي به .وهذا ارتقاء عظيم بالفعل ،وﻻ يمكن وﻻ يجوز
التهوين من أمره أبدا إﻻ بنية سياسية سيئة تصل إلى مستوى التآمر ﻹجهاض حمل
المقاومة المبشر .ويمكن لنا في مواجهة التشكيك أن نذكر عددا ً مهما ً من النقاط التي
سجلتها المقاومة لمصلحتها الخاصة ومصلحة فلسطين العامة.
أوﻻ :شهدت حقبة ترامب تراجعا واضحا ﻷهمية فلسطين إلى درجة أن نقل السفارة إلى
القدس لم ينجح في تحريك أحد بمن في ذلك أهل فلسطين ذاتها على الرغم من الدعوات
اليائسة والتائهة التي أطلقتها القوى السياسية الفسطينية التي تتوهم أن الجماهير "تعمل
عندها" وتأتمر بأمرها لتستعملها ورقة للمساومة عند اللزوم .في المواجهة اﻷخيرة كان
هناك صحوة عالمية اضطرارية تجاه قضية فلسطين بسبب أن اليهود "اﻷبرياء" قد
عاشوا الخوف والمﻼجئ وأصيب عدد منهم وقتل عدد آخر .هكذا عادت فلسطين عبر
بوابة "المعاناة اﻹسرائيلية" لتطلب حﻼ أو وعدا غامضا بالحل يتقدم به زعيم واشطنون
الجديد السيد جوزيف بايدن صاحب الميول الصهيونية المعروفة.
ثانيا :ربحت القضية الفلسطينية وشعب فلسطين التأييد اﻷكبر منذ وقت طويل في ساحات
كثيرة ،بما في ذلك مدن الوﻻيات المتحدة ذاتها التي شهدت حراكا مهما في دعم فلسطين،
بل إن الحزب الديمقراطي الحاكم واجه ﻷول مرة ما يشبه اﻻنقسام الحاد بين جناحين
يميني ويساري فيما يخص تأييد الحق الفلسطيني ومقاومة اﻻغتصاب الصهيوني.
ثالثا :خرجت الشعوب العربية في أقاليم كثيرة لتدعم فلسطين ومقاومتها ،وقد شهدنا
تحركا مميزا بالفعل في اﻷردن ولبنان ومصر والعراق وسورية واليمن وتونس
والمغرب ...الخ ،وبدا في سياق ذلك أن الدول العربية وحكوماتها تتعرض لضغط
جماهيري حقيقي من أجل فلسطين ،وهو ما كاد يختفي تقريبا منذ سيادة عصر ما بعد
"الربيع" المشؤوم.
رابعا ً :خفت إلى حد كبير صوت المطبعين العرب في اﻹمارات والسودان والبحرين..الخ
وبدا أن المقاومة قد أحرجتهم أو قتلت حيوية مشروعهم وهي تثبت حضورها الفاعل
الشجاع في وجه اﻻحتﻼل بما يعلن على رؤوس اﻷشهاد أن الساحة ليست فارغة ليتقدم
من يتقدم ويعزف ألحانه النشاز كما يشاء ويشتهي.
خامسا ً :أخرجت المواجهة اﻷخيرة الشعب العربي الفسطيني في أماكن تواجده كلها من
حالة اﻹحباط النفسي واليأس والميل لﻼذعان لﻸمر الواقع ،كما كشفت له أن المستقبل
حمال أوجه ،وأن هناك احتماﻻ تاريخيا فعليا للتحرير ،وقد عبر عن تلك الروح أكثر من
مثقف ومفكر ومحلل انتشر من بينهم جماهيريا ً تسجيل صوتي للشاعر تميم البرغوثي
يبشر بإمكانيات النصر الفعلية.
سادسا ً :انضم الداخل الفسطيني على نحو مدهش للحراك في القدس بمقدار تفوق إلى حد
كبير على الضفة الغربية التي اعتادت أن تكون مركز الحدث الجماهيري .بدا واضحا
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يتعرض
 الفصل الراهن من حرب اﻹبادة ومن اﻹرهاب اللذين
ّ
ثم ،الكفاح المرير الذي يخوضه ،لم
لهما الشعب الفلسطيني ،ومن ّ
يبدآ ،فقط ،منذ تأسيس الكيان الصهيوني )باﻻغتصاب والقهر
والمجازر والطرد (...على أرض فلسطين ،قبل أكثر من سبعة
عقود .الواقع ّ
أن معاناة وكفاح هذا الشعب قد بدآ قبل أكثر من مئة
عام .على سبيل المثالّ ،
فإن المؤتمر الرابع الذي عقدته الحركة
القومية العربية الفلسطينية في مدينة القدس ،في  25آب  ،1921قد
قرر إرسال وفد إلى بريطانيا )الدولة المنتدبة( للبحث في تشكيـــل
ّ
»حكومــة وطنيـــة« في فلسطين لمواجهـــة »وعـد بلفور« وحملة
الهجرة ونشاط العصابات التي كانت تنظمها الحركة الصهيونية.

دام بين فلسطينيين ويهود صهاينة بمناسبة عيد
قبل ذلك بحوالى سنة كان قد وقع صدام ٍ
اﻷول من أيار سقط فيه  95قتيﻼً من الطرفين .وزير المستعمرات آنذاك ،ونستون
تشرشل الذي استقبل الوفد ،رفض تشكيل حكومة وطنية »ﻷنها تعرقل صك اﻻنتداب
وإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين« )إميل توما» :ستون عاما ً على الحركة
القومية الفلسطينية«(.
قبل شرعنة الكيان الصهيوني عام  ،1947لم تهدأ الصدامات بين الشعب الفلسطيني
والصهاينة ومحتضني مشروعهم المنتدبين البريطانيين .شهدت العقود الثﻼثة المنصرمة
ً
أشكاﻻ من اﻹضرابات واﻻنتفاضات ،كان أبرزها عام  1925ضدّ زيارة الوزير
العمال الفلسطينيين حصل عام
تمرد
.
الشهير
المشؤوم
الوعد
صاحب
بلفور
البريطاني
ﱡ
ّ
أما اﻹضراب الشهير عام  1936فحصل في نطاق حركة نضالية واسعة ضد
ّ .1929
الخطر الصهيوني المتنامي في استقدام مئات آﻻف المهاجرين وفي اﻻستيﻼء على مزيد
 -20ال ات
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ً
ودائما ،برعاية نشيطة من
من اﻷراضي من خﻼل الشراء والضغوط واﻹغراءات،
سلطة اﻻنتداب.
في مجرى كفاحه المرير والمديد ،كانت اﻻنتفاضات المتﻼحقة هي أحد أبرز اﻷساليب
عبر من خﻼلها الشعب الفلسطيني وﻻ يزال عن استشعاره تنامي خطر الصهاينة
التي ﱠ
وداعميهم على وجوده وحقوقه ومصيره .هذا ما حصل منذ حوالى أسبوعين عندما
استأنفت السلطات الرسمية اﻹسرائيلية خطة طرد الفلسطينيين من بيوتهم وتأجيج وحماية
عدوانية قطعان المستوطنين في استفزازاتهم الخطيرة ضد المسجد اﻷقصى.
ً
أيضا ،في نطاق جهد ونهج بنيامين نتنياهو لتعزيز فرص عودته
اندرج هذا التصعيد،
إلى رئاسة الحكومة من خﻼل استمالة القطاعات اﻷكثر تطرفا ً بين الناخبين اﻹسرائيليين.
ً
أيضا ،تجاوز نكسته بعدم انتخاب حليفه دونالد ترامب لوﻻية جديدة،
هو بذلك حاول،
كذلك لدفع اﻹدارة اﻷميركية الجديدة لدعم مشروعه وسياساته ،وبالتالي ،عودته إلى
رئاسة الحكومة ما يؤجل محاكمته بتهم الفساد حتى إشعار آخر!
مرةً جديدة ،استشعر المقدسيون ،على وجه الخصوص ،الخطر فبادروا إلى مواجهة
السلطة وقطعان المستوطنين في حي »الشيخ جراح« كما في باحات ومحيط المسجد
ً
تقريبا ،وبشكل مدهش،
اﻷقصى .هكذا اندلعت شرارة انتفاضة جديدة ما لبثت أن شملت،
كل فلسطين وكل الفلسطينيين.
فاجأت الهبة الفلسطينية الشعبية )اﻷنضج حتى اﻵن( ،والتي هي ثمرة احتقان ورفض
متعاظميْن بالمخاطر واﻻستفزازات واﻻنتهاكات والجرائم والتطبيع والخيانة ...قادة
ً
وتنوع أساليب النضال فيها .فاجأتهم ّ
غزة
العدو .فاجأتهم،
خصوصا ،بجرأتها وشموليتها ّ
بالصواريخ البعيدة المدى والكثيفة والمحمية بإتقان وتنسيق بين الفصائل ،ما أدى إلى
شلل الحياة في معظم المرافق الحيوية للكيان الصهيوني.
ً
أيضا ،الشريك العربي )الخليجي خصوصا ً( في »صفقة القرن«.
فاجأت اﻻنتفاضة،
حلفاء الصهاينة من العرب الذين هرولوا مسرعين لتطبيع عﻼقاتهم مع العدو ونسج حلف
طحلوا« وفشل غزوهم
معه يتوخون من ورائه الحماية .خسرت تجارتهم مجددا ً بعدما » ّ
لليمن بالحديد والنار .هؤﻻء يبحثون اﻵن عن »تطبيع« من نوع آخر مع كل من إيران
وسوريا ،الدولتين اﻷساسيتين في محور »الممانعة« ،سعيا ً لتفادي هزيمة صافية!
تبين أّن وراء صمود
ليس اﻷمر على هذا النحو في
الضفة اﻷخرى من الصراع .لقد ّ
ِ
ً
ومقاومة وتطور قدرات ّ
مثﻼ ،دعما ً ﻻ يمكن إخفاؤه من قبل معارضي
غزة القتالية،
المشاريع اﻷميركية الصهيونية الرجعية .وهو جزء من عﻼقة متنامية بين القطاع
المحاصر وهؤﻻء أثمرت تعاونا ً بالخبرات والمعدات والمساعدات المتنوعة التي تؤشر
متحولة ومؤقتة .في
إلى وجود نهج وليس مجرد عﻼقات تكتيكية تمليها مصالح آنية
ّ
تم تجاوز الخﻼفات السابقة التي برزت في بداية »الربيع العربي« خصوصا ً
مجرى ذلك ،ﱠ
مع حركة »حماس« ليحل مكان ذلك نهج ثابت في العﻼقة وفي التوجهات بشأن المعركة
مع العدو الصهيوني على وجه الخصوص.
ﻻ شك في ّ
أن إزاحة ترامب من البيت اﻷبيض قد ألقت بظﻼلها على مجمل المشهد في
المنطقة عموما ً وفي الساحة الفلسطينية خصوصا ً .إدارة جو بايدن المنحازة مبدئيا ً للعدو
الصهيوني ،ككل اﻹدارات اﻷميركية ،لم تبلور بعد سياساتها في المنطقة إﻻ ما ﱠ
تعلق
بالتخلي عن مشروع »صفقة القرن« الذي ﱠ
تيتم بعد خسارة صاحبه موقعه الرئاسي في
واشنطن .لكن في واقع اﻷمر ،النفوذ اﻷميركي قبل ترامب وبعده ،يتراجع بشكل ّ
مطرد
في المنطقة.

 تكتسب فلسطين قدسية خاصة في قلوب المسلمين و المسيحيين العرب ،ليس فقط
لثبوت عروبيتها حيث سميت بارض كنعان نسبة إلى القبائل العربية السامية الذين
بسطوا سلتطهم على البﻼد طوال  1500سنة )2500ق.م  1000 -ق.م( ،ولكن ايضا
ﻻنها مهبط الرساﻻت السماوية التي اثبتها القرآن الكريم واﻻحاديث الصحيحة عن سيد
الخلق سيدنا ﷴ ﷺ.
ففلسطين ،هي اﻻرض المقدسة ،وهي مهجر ابو اﻻنبياء إبراهيم عليه السﻼم بعد خروجه
من بلدة اور في العراق عقب محاولة قتله من جانب قومه ) 1805ق.م( وكان معه
زوجته سارة و ابن أخيه لوط وغيرهم ،بينما سماها القرآن الكريم باﻷرض المباركة ،كما
ورد في محكم التنزيل قول ﷲ تعالى ) :قلنا يا نار كوني بردا و سﻼما على إبراهيم و
أرادوا به كيدا فجعلناهم اﻵخرين ونجيناه ولوطا إلى اﻷرض التي باركنا فيها للعالمين(،
وكذلك قوله تعالى) :يا قوم ادخلوا اﻷرض المقدسة التي كتب ﷲ لكم(.
وقد أثبت حديث رسول ﷲ ﷺ ،تخصيص فلسطين بالتقديس في قوله) :أن ﷲ بارك فيما
بين العريش إلى الفرات و خص فلسطين بالتقديس(.
وروى ابن عساكر عن معاذ بن جبل رضي ﷲ عنه أن اﻷرض المقدسة ما بين العريش
و الفرات ،وهي ارض مقدسة و مطهرة فيها المسجد اﻷقصى أولى القبلتين وثالث
الحرمين الشريفين .وقد سماها المسيحيون بذلك لما لهم فيها من أماكن مقدسة وهي مهد
سيدنا عيسى عليه السﻼم.

اﻻنسحابات هي أحد المؤشرات وليست الوحيدة أو حتى اﻷهم .ذلك يعني توفر مزيد من
فرص التقدم لمصلحة شعوب المنطقة عموما ً والشعب الفلسطيني ،في اﻷساس .اﻻنتفاضة
الفلسطينية ّ
عززت هذه الحقيقة أكثر من السابق .هذا ُيملي على الجانب الفلسطيني تجاوز
ّ
تخطته اﻻنتفاضة بشموليتها وعفويتها وتصميمها ،إلى وضع تتقدم فيه
اﻻنقسام الذي
أسباب التعاون ،وهي كثيرة ،على مشاكل الخﻼف وهي أقل أهمية .إن رأب الصدع بين
شق منه
القيادة السورية و»حماس« هو مثال على إمكانية التجاوز رغم أن خﻼفهما في ّ ٍ
عقائدي ،وفي شق أكبر ،سياسي على المستويين السوري الداخلي وعلى مستوى
ً
أيضا ،على كل القوى المعادية للمشاريع اﻻستعمارية الصهيونية
المنطقة .هذا ينطبق،
َ
مطالبة
الممعنة تدميراً وتفتيتا ً للمنطقة بهدف إخضاعها والهيمنة عليها .هذه القوى
ّ
ومتحرر من الفئويات والعصبيات الطائفية
بالتشكل في مشروع تحرري شامل وجامع
ّ
والمذهبية.

كما انها ارض الرباط والجهاد ،مصداقا لحديث صحيح رواه
سيدنا معاذ بن جبل رضي ﷲ عنه قال :قال رسول ﷲ :يا معاذ،
أن ﷲ عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إلى
الفرات ،رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة،
فمن اختار منكم ساحﻼ من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في
رباط إلى يوم القيامة.

ً
إن برنامجاً
كفاحيا ،يجمع بين كل أساليب النضال ضمن أولويات وإطار ،هو المطلوب.
وهو ،فقط ما يليق بانتفاضة وتضحيات وبطوﻻت شعب فلسطين 

وبقيت بيت المقدس قبلة المسلمين مدة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ،حيث تم تحويل
القبلة إلى الكعبة المشرفة في منتصف شهر شعبان ،وقيل في رجب من السنة الثانية

وهي اﻻرض التي اختارها ﷲ تعالى لرحلة اﻹسراء و المعراج كما ذكر المولى عز
وجل في كتابه) :سبحان الذي أسرى بعبده ليﻼ من المسجد الحرام إلى المسجد اﻷقصى
الذي باركنا حوله(.

اﻷردن

اليساري
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للهجرة ،لكن سرها ﻻيزال خالدا الى قيام الساعة باعتبارها ارض المحشر والمنشر كما
ورد في قوله تعالى) :واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب( ،اﻵية التي فسرها العلماء
بأن سيدنا اسرافيل عليه السﻼم سينفخ في البوق من صخرة بيت المقدس وفي هذه الديار
يحشر الناس يوم القيامة.

يطلق اسم فلسطين على القسم الجنوبي الغربي لبﻼد الشام ،وهي اﻷرض الواقعة غربي
آسيا ،على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ،ولفلسطين موقع استراتيجي مهم ،إذ تعد
صلة الوصل بين قارتي آسيا وإفريقيا ،وتمتد منطقة فلسطين جغرافيا ونباتيا عبرحدود
لبنان واﻷردن لتشمل المنطقة جنوبي نهر الليطاني والمنطقة المجاورة لنهر اﻷردن من
الشرق قبل اﻻنتداب البريطاني.
وقد سكن اﻹنسان أرض فلسطين منذ عصور تعود لمليون سنة ،كما تدل الحفريات
واﻵثار ،وشهدت أرضها مراحل التطور اﻹنساني اﻷولى في التحول من الرعي إلى
الزراعة ،كما أن أول مدينة جرى تشييدها في التاريخ هي مدينة )أريحا( الواقعة شمال
شرقي فلسطين وذلك نحو  8000ق.م  ،وفقا لما يذكره علماء اﻵثار.
وفي اﻷلف الخامسة ق.م دخلت فلسطين سكان جدد من قلب الجزيرة العربية قبائل
العموريين والكنعانيين ومعهم اليبوسيين الذين تفرعوا عنهم ،عرفت فلسطين في
النصوص اﻷكاديمية في اﻷلف الثالث ق.م على أنها "أمورو" أو اﻷرض العربية ،كما
تطلق هذه النصوص على شرقي البحر اﻷبيض المتوسط )بحر أمورو( نسبة إلى الشعب
اﻷموري أو العموري ،وهو أول شعب سامي رئيس في سورية وفلسطين ،وبعض
الباحثين يرون أن الكنعانيين انبثقوا من العموريين انبثاق اليبوسيين من الكنعانيين .وقد
ورد في الموسوعة الفلسطينية أن بعض الباحثين يرون أن اسم أرض الملوريا  -وهو
أحد مرتفعات القدس -صححه العلماء على أنه أرض العموريين أو اﻷموريين.
وقد عرفت فلسطين ،بأسماء أخرى أطلقتها الشعوب المجاورة لها ،وفي ذلك يقول
"مظفر اﻹسﻼم خان" في كتابه -تاريخ فلسطين القديم" -إن اﻷرض الفلسطينية الواقعة
جنوبي سورية هي أرض صنعت التاريخ وصنع فيها التاريخ ،وقد أطلقت شعوب كثيرة
على هذه اﻷرض أسماء كثيرة ،ولعل أقدم هذه اﻷسماء أسماء "خارو" للجزء الجنوبي،
و"رتينو" للجزء الشمالي ،اللذين اطلقهما قدماء المصريين ،وقد تكون كلمة "رتينو"
تحريف كلمة سامية ،أما خارو أو خورو فقد تكون تحريفا ً لكلمة )حوري( وهم
الحواريون المذكورون في التوارة.
ومع تعدد الوثائق التاريخية القديمة ،فان أقدم اسم معروف لهذه اﻷرض هو )أرض
كنعان( ،ﻷن أول شعب سكن هذه اﻷرض نسبة للكنعانين الذين قدموا من جزيرة العرب
نحو  2500ق.م .واسم فلسطين هو اسم مشتق من اسم أقوام بحرية ،لعلها جاءت من
غرب آسيا الصغرى ومناطق بحر إيجة حوالي القرن الثاني عشر ق.م ،وورد اسمها في
النقوش المصرية باسم "ب ل س ت" ،وقد أضيفت النون ﻻحقا للجمع ،وقد سكنوا
المناطق الساحلية ،واندمجوا بالكنعانيين.
ً
خاصة القرويين ،هم من أنسال
ويرى ثقات المؤرخين أن معظم أهل فلسطين الحاليين،
القبائل الكنعانية والعمورية والفلسطينية ،ومن القبائل العربية التي استقرت في فلسطين
قبل الفتح اﻹسﻼمي وبعده ،حيث اندمج الجميع في نسيج واحد ،يجمعهم اﻹسﻼم واللغة
العربية ،حيث أسلموا واستعربوا تحت الحكم اﻹسﻼمي طوال ثﻼثة عشر قرنا ً.

تشير اﻵثار إلى أن اﻹنسان سكن فلسطين منذ العصر الحجري القديم ) 500ألف – 14
ألفا ً ق.م(  ،كما يشير العصر الحجري الوسيط ) 14ألفا ً –  8آﻻف ق.م( إلى وجود
أشكال حياة حضارية عرفت بالحضارة النطوفية الذين حولوا حياة اﻻنسان اﻻول من
الرعي والصيد الى الزراعة .وعندما قدم الكنعانيون من جزيرة العرب )نحو 2500
ق.م( أنشأوا ما ﻻ يقل عن مائتي مدينة وقرية في فلسطين ،مثل مدن بيسان وعسقﻼن
وعكا وحيفا والخليل وأسدود وبئر السبع وبيت لحم.
وسميت فلسطين ب"أرض كنعان" ،كما نصت عليها تقارير قائد عسكري عند ملك-
ماري -ووجدت بوضوح في مسألة "أدريمي" -ملك اﻻﻻح -تل العطشانة من منتصف
القرن الخامس عشر ق.م .وأقدم ذكر لهذه التسمية في المصادر المسمارية من "توزي"،
وهذه الصيغة تقارب كثيراً الصيغة التي وردت في رسائل "تل العمارنة".
LEFTIST

ويذكر الدكتور فيليب حتى في كتابه )تاريخ سورية ولبنان وفلسطين( أنه قد أطلق كنعان
في أول اﻷمر على الساحل وغربي فلسطين ثم أصبح اﻻسم الجغرافي المتعارف عليه
لفلسطين وقسم كبير من سورية.
كما يذكر "البروفيسور روبنسون" في كتابه )تاريخ اسرائيل( أن اﻻسم كنعان يستخدم
في بعض اﻷحيان كلفظ له طابع الشمول ،يميز سكان فلسطين الذين سكنوها منذ القدم،
ويبدو أنه يشمل "الفينقينين" ،وهكذا فإن اﻻسم الذي سبق اﻻسم "فلسطين" بكل أشكالها
اللفظية ،أو اﻻسم الرئيس بين أسمائها السابقة هو اﻻسم كنعان وهذا اﻻسم أو الكلمة ﻻ
زال حيا ً حتى اﻵن .ولما نزل الفلسطينيون ،وفقا لبعض ثقاة العلماء أقرباء الكنعانيين-
الساحل الكنعاني الجنوبي حوالي  1185ف.م أدعى الساحل باسمهم "فلسطين" وأطلقت
هذه التسمية من قبيل تسمية الكل باسم الجزء ،وقد ورد ذكر اسم "الفلسطينيين" في عدد
من المصادر المصرية ،وخاصة على اللوحات الجدارية لمدينة "هابو" من أيام
"رمسيس الثالث" سماهم المصريون باسم .Pist
كما ورد ذكرهم في المصادر اﻵشورية في صيغتين متقاربتين ،فغالبا ً ما يكون أصل
كلمة فلسطين -فلستينا -التي ترد في السجﻼت اﻷشورية في أيام الملك اﻵشوري
"أددنيراري الثالث  800ق.م" إذ يذكر هذا الملك على مسلته أنه في السنة الخامسة من
حكمه أخضعت قواته "فلستو" وأجبرت أهلها على دفع الجزية ،وفي عام  734ق.م جعل
الملك تغﻼت بيﻼسر الثالث" أرض فلستيا هدفا ً له.
ووفقا لهذه النصوص التاريخية والمتنوعة ،ان مصطلح "الساحل الفلسطيني"يقصد به
ً
شرقا ،وقد استعمل اﻹغريق
اﻷرض الفلسطينية الممتدة بين سيناء جنوبا ً وغور اﻷردن
هذا اللفظ بادئ اﻷمر للدﻻلة على المنطقة الساحلية ،وتتركز صيغة التسمية عند المؤرخ
اليوناني هيرودوتس  425 - 484ق.م على أسس آرامية بالستاين ونجد عنده أحيانا ً أنه
اسم يطلق على الجزء الجنوبي من سورية أو سورية الفلسطينية بجوار فينيقية وحتى
حدود مصر".
وقد استعمل هذه التسمية الذين اتبعوه من كبار المؤرخين أمثال :سترابو وديودوروس
وبطليموس وبليني ،ومع مرور الزمن حل اسم بالتسين محل اﻻسم الشامل سورية
الفلسطينية ،وقد أصبح اسم فلسطين في العهد الروماني ينطبق على جميع اﻷرض
المقدسة ،وقد صك اﻹمبراطور فسباسيان هذا اﻻسم على نقوده التي أصدرها عقب قهره
لليهود عام 70م ،وبذلك أعطاها الصفة الرسمية ،وورث البيزنطيون هذا اﻻسم عن
الرومان ،ومن بالستين انبثقت كلمة فلسطين العربية.
كل الوثائق ﻻ تدع مجاﻻ للشك بعراقة اﻻرض الفلسطينية ،وأن اﻹنسان الفلسطيني قد
امتلك هذه البقعة المباركة من اﻷرض من حوالي المليون سنة مضت.

تذكر المصادر التارخية أن أول اسم عرفت به القدس ،هو اﻻسم الذي سماها به سكانها
اﻷصليون "الكنعانيون" وهو "يرو -شاليم" أو "يرو – شلم" وشالم وشلم اسم ﻹله
كنعاني معناه السﻼم.
ورد أول ذكر لمدينة القدس كتابة في الوثائق التي عثر عليها في عبﻼء -تل مرديخ -في
شما ل سورية ،وهي وثائق مكتوبة على ألواح من اﻵجر بالخط المسماري وبلغة سامية
غربية ،وترجع إلى أواسط اﻷلف الثالث ق.م ،وترد في الوثائق أسماء عدة مدن منها-
سالم -التي يرجح البعض أنها تشير إلى القدس.
لكن أول اسم ثابت لمدينة القدس وهو "اورو سالم" أو "اورو شالم" إنما ورد فيما يسمى
بنصوص اللعنة ،وهي تتضمن أسماء البلدان والمدن والحكام الذين كانوا فيما زعم من
أعداء مصر ،وكانت العادة هي كتابة أسماء اﻷعداء على اﻷواني الفخارية ثم تحطيمها
في أحد طقوس السحر التأثيري ،أي الذي يرمي إلى التسبب في سقوط اﻷتباع العصاة،
وثبت أن تاريخ تلك اﻷواني يرجع إلى فترة حكم الفرعون "سيزوسترس الثالث -1878
 1842ق.م" وكانت كلها أسماء تسع عشرة مدينة كنعانية من بينها اورو سالم.
وهناك من يذهب في أصل أورو سالم أو اورو شالم إلى أن اﻻسم مكون من مقطعين
"سالم أو شالم" وهو إسم إله ،وأورو :وهي كلمة تعني أسس أو أنشأ ،فيكون معنى اﻻسم
ً
"اورو سالم" أسسها سالم ،ويعتبر اﻻسم اسما ً
عموريا ،بدليل أن أول اسمين ﻷميرين
تاريخيين من القدس هما" :باقر عمو" و"سزعمو" وهما اسمان عموريان .والعموريون،
هم سكان كنعان اﻷصليون ،ولغة العموريين تدعى غالبا ً الكنعانية.
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ويتضح من ذلك أن التسمية أورشليم التي يحاول الصهيونيون عدها من اﻷسماء العبرية
هي في الحقيقة كلمة كنعانية عربية أصيلة ،وكيف تكون كلمة أورشليم عبرية واللغة
العبرية لغة حديثة جداً ولدت في القرن الرابع ق.م وتبلورت في القرن الخامس الميﻼدي
وبعده.
وبعد نصوص اللعنة بحوالي خمسمائة عام ،عاد اسم اورو سالم مرة ثانية فيما يعرف
بألواح تل العمارنة ،وهي ست رسائل بعث بها "عبدي خيبا" -ملك أورو سالم في القرن
الرابع عشر ق.م -إلى فرعون مصر "اختانون" يشكو فيها من الخطر الذي تتعرض له
جراء هجمات ما يعرف بالعبيرو.
مدينته من ّ
كما أن "سليمو أو سالم" ذكرت في سجﻼت "سنحاريب" ملك أشور في عداد المدن التي
تدفع له الجزية ،وقد ظل اسم أورشليم شائعا ً منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا ومنه جاء اﻻسم
اﻹفرنجي "جيروزاليم" .
ومن أسماء القدس القديمة أيضا ً "يبوس" نسبة إلى اليبوسيين ،وهم فرقة من الكنعانيين
سكنوا القدس وحولها ،وهم الذين أصلحوا التحصينات القديمة على اﻵكمة ،وقاموا ببناء
الحي الجديد على المنحدر الشرقي بين السور وقمة التل.
وفي هذه الفترة أخذ اسم "يبوس" و"اليبوسيين" يظهر في الكتابات الهيروغليفية ،ويبدو
أن اليبوسيين قد تلو العموريين في سكني المدينة خﻼل النصف اﻷول من اﻷلف الثاني
ق.م ،وأطلق على القدس اسم "يبوس" وهو اﻻسم الثاني لمدينة القدس بعد أورشاليم ،وقد
سماها الفراعنة في كتاباتهم الهيروغليفية "يابيثي" و"يابتي" وهو تحريف ﻻسم يبوس
الكنعاني اليبوسي ،وفي رأى انفرد به اﻷستاذ محمود العابدي في كتابه -قدسنا -أن
اليونانيين سموها – هروسوليما  -ولكن مؤرخهم "هيرودوتس" سماها "قديس" كما
سمعها من سكانها العرب المعاصرين له.
وفي زمن الرومان حول اﻹمبراطور "هادريان" مدينة أورشليم بعد أن استولى عليها
ودمرها عام 122م إلى مستعمرة رومانية ،ويدل اسمها إلى "إيليا كابيتولينا" وصدر
اﻻسم إيليا لقب عائلة هادريان ،وكابيتولين جوبيتر هو اﻹله الروماني الرئيس ،وظل اسم
"إيليا" سائداً نحو مائتي سنة ،إلى أن جاء اﻹمبراطور "قسطنطين" المتوفي عام 237م،
وهو أول من تنصر من أباطرة الرومان  -فألغى اسم إيليا وأعاد للمدينة اسمها الكنعاني،
ً
مستعمﻼ ،كما نجد ذلك في العهدة العمرية والشعر العربي.
ولكن اسم إيليا شاع وظل
وبعد الفتح اﻹسﻼمي أطلق على هذه المدينة أسماء :القدس ،وبيت المقدس ،والبيت
المقدس ،ودار السﻼم ،وقرية السﻼم ،ومدينة السﻼم ،وكل هذه اﻷسماء التي قصد منها
التكريم والتقديس لم يعش منها سوى اسمين :القدس وبيت المقدس ،وتعني اﻷرض
المطهرة أو البيت المطهر ،وخصوصا ً أن تقديسها ثابت بكتاب ﷲ عز وجل وسنة رسوله
ﷺ ،وقد حافظ العرب المسلمون على هذه القداسة منذ أن افتتحوها منذ أربعة عشر قرنا ً
من الزمان.

دلت السجﻼت الرافدية والسورية الشمالية على أسماء المناطق الواقعة جنوب بﻼد الشام،
وذلك في اﻷلف الثالثة قبل الميﻼد ،وكانت تعرف بﻼد الشام كليا ً في تلك الفترة باسم
"أمورو" أو اﻷرض الغربية ،أما فلسطين؛ فقد عرفت منذ القرن الثامن عشر قبل الميﻼد
بأرض كنعان )كما دلت عليها مسلة أدريمي والمصادر المسمارية ورسائل تل
العمارنة( ،وغالبا ً فإن أصل كلمة فلسطين هي )فلستيبا( التي وردت في السجﻼت
اﻷشورية ،إذ يذكر أحد الملوك اﻷشوريون سنة  800قبل الميﻼد أن قواته أخضعت
)فلستو( وأجبرت أهلها على دفع الضرائب.
وتتبلور صيغة التسمية عن هيرودوتس على أسس آرامية في ذكره لفلسطين "بالستين"،
ويستدل أن هذه التسمية كان يقصد بها اﻷرض الساحلية في الجزء الجنوبي من سوريا
الممتدة حتى سيناء جنوبا ً وغور اﻷردن شرقا ً.
بينما اسم فلسطين في العهد الروماني ينطبق على كل اﻷرض المقدسة ،وأصبح مصطلحا ً
اسميا ً منذ عهد هدربان وكان يشار إليه دائما ً في تقارير الحجاج المسيحيين.
أما في العهد اﻹسﻼمي فكانت فلسطين جزءاً من بﻼد الشام ،ويقول ياقوت الحموي في
معجم البلدان :أن فلسطين هي آخر كور الشام من ناحية مصر ،قصبتها بيت المقدس،
ومن أشهر مدنها عسقﻼن ،والرملة ،وغزة ،وقيسارية ،ونابلس ،وبيت جبرين .وقد
عرفت فلسطين باسم "جند فلسطين" أثناء التقسيمات اﻹدارية للدولة اﻹسﻼمية ،ومنذ تلك
ُ
الفترة وفلسطين تحمل هذا اﻻسم 

 أشكال الوعي والتفاعل والتواصل والمقاومة التي اختارها هذا
الجيل الجديد ّ .إنه جيل ما عاد يؤمن باتفاقيات السﻼم التي ُتعقد
على حساب مصالح الفلسطينيين ،وما عاد يقتنع بإمكانية إصﻼح
وﻻشك ّ
ّ
أن هذا الجيل قد استفاد من الحركات
النظام الصهيوني.
مهمة
العابرة للثقافات والقوميات،
ّ
وخاصة من حركة حياة السود ّ
 Black Lives Matterالتي ّ
نددت بالمواقف التي تفتقر إلى
اﻷخﻼقية كما ّأنها
المسؤولية
تحمل
اﻻنسجام
ّ
ّ
الداخلي وتهرب من ّ
ّ
تونس
العنصرية ،وعلى
إمكانية ﻹصﻼح المؤسسات
اعتبرت ّأنه ﻻ
ّ
ّ
رأسها جهاز اﻷمن )الشرطة(.
الثوري سوى الصمود والمقاومة والضغط من أجل إيقاف
ﻻ خيار ،في نظر هذا الجيل
ّ
التاريخية التي ارتكبت ّ
بحق
اﻻستيطان /اﻻستعمار والتدمير الممن هج واﻻعتراف بالمظالم
ّ
ثم البحث عن أطر جديدة للتسوية المنصفة .ولذا ّ
فإن هذا الجيل ﻻ يتوانى عن
الفلسطينيين ّ
فضح سياسة الكيل بمكيالين والمواقف الدالة على التذبذب وعدم اﻻنسجام والتناقض .فأن
عمليات انتهاك حقوق الفلسطينيين معناه بالضرورة ،التصريح
تعترف بضرورة وقف
ّ
عنصرية تريد إبادة الفلسطينيينّ ،
الفم ّ
وأن نقد سياسات
بأن دولة إسرائيل دولة
ّ
بملء ّ
إسرائيل الغاشمة ﻻ يعدّ معاداة للسامية.
ّ
ّ
تجددها ُتخاض
الفاعلية في انتفاضة ماي ،2021ومع
وتتنوع
تتجدد أشكال الحضور
ّ
ّ
والمحتجات تواجه بنشر ّ
مكثف
بالمحتجين
وية .فأشكال التنكيل
المعارك
اﻹعﻼمية واللغ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتركيعهن تحت أقدام
شعورهن،
وجرهن من
سحلهن
يتم
لصور المقدسيات اللواتي ّ
ّ
ّ
المتعددة في
ﻹذﻻلهن ،وإذﻻل الرجال .وتكمن بﻼغة هذه الصور
الجنود في محاولة
ّ
تستفز المشاهدين/ات في ّ
كل أنحاء العالم .فباﻻبتسامة
تعبيرية جديدة
اختيار أشكال
ّ
ّ
وشتان بين التعبير
والشبان اعتداء الجنود .
والضحك تواجه الشابات والفتيات والنساء
ّ
عن القهر والقمع بالنحيب والبكاء الذي ّ
يذكرنا بطقس التباكي أمام الحائط وأمام شاشات
الكاميرا ،وبين اختيار اﻻبتسامة والضحك وسيلة للتعبير عن الصمود والسخرية من
أولئك الذين يزعمون ّأنهم ديمقراطيون ،ومدافعون عن الحقوق والحريات ،ومن التيارات
اﻷمريكية (...التي تناهض العنف ضدّ
النسوية )في ألمانيا ،وفرنسا ،والوﻻيات المتحدة
ّ
ّ
ّ
الشابات والفتيات والنساء في فلسطين.
المسلط على
النساء ،وتتعامى عن العنف
ّ
ينشر الناشطون/ات الفلسطينيون صور الجموع الخارجة من تحت اﻷنقاض وبعد
ّ
يتعمدون اختيار زاوية جديدة للتحديقّ .إنها صور رضيعات
ولكنهم
القصف والدمار
ّ
ّ
وعشاق يلتقون بعد ساعات من
يبتسمن للحياة وفتيات مبتهجات بإشراق الصباح ،
ّ
يردد أغنية راب باﻻنجليزية تفضح ما يجري على أرض الميدان،
الرعب ،وطفل
وصغيرة تخاطب الجنود بلغة إنجليزية ) (Go from my landارحل عن أرضي ...
ّإنها كيفيات أخرى للحضور والفعل والقول تعلن ّ
أن الفلسطينيين/ات ﻻيزالون قادرين
على الحلم والتخييل والسرد واستشراف المستقبل ،وهم ﻻ يتنتظرون دهشة الناظرين أو
صدمتهم ّ ...إنهم يبعثون رسائل ُتشعر اﻵخر حتما بالخزي والعار.
أن عصر نظم القصائد العصماء لدرويش ونزار...قد ّ
والظاهر ّ
ولى .فنحن إزاء جيل
سياسية ،وهي ساحة أخرى للمعركة ،ولذا ّ
يعتبر ّ
فإنه يتواصل باﻻنجليزية
قضية
أن اللغة
ّ
ّ
ّ
ليرد عن الحمﻼت المضللة ،ويبتكر لغة تواصل تربك نظام فايسبوك ،وانستراغرام
للقضية العادلة.
الهيمني ،والمناصر ﻹسرائيل ذاك الذي حجب ومنع وعاقب المناصرين
ّ
ّ
ّإنها لغة تستحضر طريقة قديمة في كتابة لغة الضاد ﻻ تعتمد التنقيط )عاشت فلسطين
المحلية فتنفلت من
حرة – عاســ فلسطـــ حره ( ،وتستعمل الحروف والرموز واللهجات
ّ
ّ
ّ
لتوتر أو
تسمي اﻷشياء بمسمياتها فﻼ وجود
المراقبة والعقاب .وهي خطابات قصيرة ّ
صراع بين حماس واليهود ،بل هي حرب ﻻ متكافئة بين الفلسطينيين ودولة إسرائيل:
العنصريّ ،إنه استعمار ،ومستعمرون ،وإرهاب دولة وتطهير
القوة الغاشمة والنظام
ّ
ّ
عرقي وجريمة حربّ ... ،
كيفية لقول العالم وتعبير عن الوجود.
إن اللغة ّ
الفاعلون الجدد أحرار ﻻ يهابون الموت فﻼ شيء لديهم ليخسروه  :ﻻ أطماع وﻻ مصالح
انتهازية ولذلك ّ
فإنهم يتقنون مهارة الفعل في الواقع
ضيقة وﻻ ديبلوماسية
ّ
وﻻ حسابات ّ
ّ
ّ
ويثبتون مع ّ
فعلي يعتمد
وحقوقي
إنساني
منظور
من
قضيتهم
يقاربون
ن
/
أنهم
يوم
كل
ّ
ّ
ّ
ّ
الثورية النضالية
النشاطية المعولمة  Global Activismحيث تتشابك الحركات
ّ
ّ
التحرر ،السود والسمر،
المناهضة للقمع وبنى الهيمنة ،وتتقاطع النضاﻻت :حركات
ّ
ّ
لﻼمعيارية LGBTQ
والهويات ا
السكان اﻷصليون ،والمهاجرون،
»«Indiggenous
ّ
ّ
وغيرها.
ّ
مهمة 
إن حياة الفلسطينينن/ات ّ
اليساري
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ّ
ّ
متذرعة باﻷقلية الفلسطينية التي أبقتها رهينة ضمن
التعددية
تدعي اعتمادها المواطنة
ّ
حدود  ،1948إلى دولة قائمة على التمييز العرقي الصريح من خﻼل ّ
تبنيها ،عند بلوغها
السبعين في عام » ،2018قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل« .ويعلن نتنياهو
الضم الرسمي لقسم من أراضي  1967في
جهاراً عزمه على استكمال ذلك من خﻼل
ّ
ّ
ّ
وغزة بما
المتبقية في الضفة
الضفة الغربية والتدجين الكامل للفلسطينيين في اﻷراضي
ينجز التماثل بين دولة إسرائيل ودولة اﻷبارتهايد
يشبه بانتوستانات جنوب أفريقيا بحيث ُ َ
السابقة.
بيد أن نتنياهو اصطدم بأﻻعيب النظام البرلماني اﻹسرائيلي وقد وصلت إلى طريق
مسدود بعد أن فقد قسماً من ناخبيه بسبب فضائح الفساد وبات يصعب عليه تشكيل ائتﻼف
حكومي ،بينما استحال اﻷمر على أخصامه بما ّ
أدى إلى إعادة الكرة اﻻنتخابية ثﻼث
مرات منذ أولى جولتي عام  .2019فما بقي أمامه سوى توتير اﻷجواء العنصرية بحيث
ّ
يعيد كسب الناخبين الذي يحتاج إليهم كي يضمن بقاءه في رئاسة الوزراء ،ﻻسيما وأن
خصمه يائير لبيد كان يسعى إلى تشكيل ائتﻼف حكومي مع نفتالي بينيت ،منافس نتنياهو
عباس الذي بات رديفا ً في أراضي 1948
في الفاشية الصهيونية،
مدعومين من منصور ّ
َ
لسمييه في أراضي  1967في تيسير عملية تدجين الفلسطينيين.
َ ّ
فاستند نتنياهو إلى ما راكمه في الحكم من أدوات :المستوطنين اليهود الفاشيين في القدس
والضفة ،ورجال الشرطة الذين ّ
حفز منحاهم العنصري تماما ً مثلما فعل ترامب في
ً
فضﻼ عن هاتين اﻷداتين المباشرتين ،حرص نتنياهو على خلق جو
الوﻻيات المتحدة.
التعمد في تسييب اﻷمن رغبة منه في
خﻼل
من
1948
فلسطينيي
أوساط
مشحون في
ّ
تشجيع مظاهر العنف ،كما حرص على خنق ّ
غزة بحيث يبقيها بركانا ً يستطيع إشعاله
ّ
التعصب القومي العرقي في المجتمع الصهيوني ،على غرار سلفه
كلما احتاج إلى تأجيج
ّ
شارون الذي بذل كل ما بوسعه من أجل تهميش »السلطة الوطنية« وتحفيز صعود حركة
المفضلة لكونها منبوذة من ِ َقبل الدول الغربية وتقوم على أيديولوجيا دينية
عدوته
ّ
حماسّ ،
التعصب الديني العرقي الذي يﻼئم الليكود.
تسهل دفع المجتمع الصهيوني في اتجاه
ّ
ّ

 لقد ضمن بنيامين نتنياهو فرادة موقعه في التاريخ ،ليس بصفته رئيس الوزراء
ً
عاما ،بما
تربع على كرسيه أطول مدة )زادت مدته عن خمسة عشر
اﻹسرائيلي الذي ّ
ّ
مؤسس الدولة الصهيونية ،دافيد بن غوريون ،الذي كان صاحب الرقم القياسي من
تعدى
ّ
قبل ،ولم ُيكمل سنته الرابعة عشرة في الحكم( بل أيضا ً وبصورة خاصة بمغاﻻته ،أي
نتنياهو ،في الصهيونية التي فاق بها جميع أسﻼفه ،بمن فيهم أرباب الليكود ،حزبه
والجناح الفاشي في الحركة الصهيونية ،الذين تناوبوا على رئاسة الوزراء منذ أن بلغت
دولة إسرائيل سنتها الثﻼثين :مناحيم بيغن وإسحاق شامير وآرييل شارون .والجدير
بالذكر أن الثﻼثة شاركوا في اﻻستيﻼء الصهيوني اﻷصلي على فلسطين وصوﻻً إلى
النكبة ،بينما ُولد نتنياهو في عام  1949بعد النكبة.

لبنان

عما آلت إليه الدولة الصهيونية
والحال أن نتنياهو أفصح تعبير ّ
بحكم المنطق الحتمي المﻼزم لقيامها على اﻻستعمار اﻻستيطاني،
ّ
اشتد فجاجة مع اﻻنتقال من جيل
هذا المنطق العنصري الذي
القادمين من أوروبا هروبا ً من اﻻضطهاد إلى الجمع الحالي بين
مواليد الدولة الصهيونية الذين تربّوا فيها وبين المهاجرين إليها
ليس هروبا ً من اﻻضطهاد ،بل رغبة في العيش كطغاة ،وهم
ّ
يشكلون لهذا السبب أكثر المستوطنين حماسا ً في الضفة الغربية.

يسمى
كما أن نتنياهو أفصح تعبير عن فاشية عصر العولمة النيوليبرالية ،أو ما ُ ّ
النيوفاشية )الفاشية الجديدة( .فهو ليس فاشيا ً عقائديا ً مثل بيغن وشامير ،أو بينيتو
مثاﻻ لمؤسس نهج الليكود فﻼديمير جابوتنسكي ،بل فاشيا ً انتهازيا ً
ً
موسوليني ،الذي كان
محضا ً
ّ
تحركه مشاعر أقصى اليمين العنصرية ،لكنه يلهث وراء السلطة والكسب
ّ
واﻻرتزاق بالدرجة اﻷولى ،على غرار دونالد ترامب ،رديف نتنياهو اﻷمريكي.
ومثلما فعل ترامب خﻼل سنواته اﻷربع في الرئاسة ،وهو تلميذ نتنياهو في الحكم كما
ّ
تعمد هذا اﻷخير ،خﻼل سنواته العديدة في رئاسة الوزراء،
ذكر بعض
المعلقين ،فقد ّ
ّ
ّ
محفزا ً تفاقم
أحط الغرائز العنصرية الكارهة للعرب لدى جمهوره اﻻنتخابي،
تشجيع
تسلطية باطشة ّ
المناخ العنصري في أراضي  1948وممارسا ً سياسة ّ
فظة في أراضي
 ،1967بينما كانت فضائح الفساد والرشوة المتعلقة به تتراكم ،وهو ّ
يتمنى مثل ترامب لو
ّ
ّ
مشقة كسب
يتخلص من
أمكن تنصيبه ملكا ً على إسرائيل ،كما يهتف له أنصاره ،كي
اﻻنتخابات.
وقد استكملت الدولة الصهيونية في ّ
ظل حكم نتنياهو طفرتها من دولة قائمة على النفاق،
LEFTIST

فتعمد توتير
وقد استخدم نتنياهو كافة هذه اﻷدوات والوسائط في اﻷسابيع القليلة اﻷخيرةّ :
جراح من خﻼل مستوطنين يهود
اﻷجواء في القدس ،ليس فقط في قضية الشيخ ّ
ّ
متوترين ،بل خاصة من خﻼل دفع قوى اﻷمن الصهيوني إلى اﻻستفزاز السافر في
ً
أصر على زيارة الحرم مصحوبا بألف
الحرم الشريف ،مثلما فعل آرييل شارون عندما
ّ
شرطي في خريف عام  2000بحيث أشعل »انتفاضة اﻷقصى« التي أجازت له الفوز
ّ
المسلحون في الضفة في فخ استخدام أسلحتهم قبل
بانتخابات شتاء  .2001ومثلما وقع
ً
عاما ،بما خدم استراتيجية شارون في الوصول إلى الحكم ومن ثم اﻻنقضاض
عشرين
الهمجي على أراضي  1967بحيث أحالها إلى وضعها المزري الحالي الذي ما انفك
ّ
عباس مكانه ،وقع
ينحط منذ ذلك الحين ،ﻻسيما بعد رحيل ياسر عرفات وحلول محمود ّ
المسلحون في غزة في فخ استخدام صواريخهم وكأنهم ّ
يظنون حقا ً أن إسرائيل المتفوقة
التوسعية.
عليهم بالسﻼح بما ﻻ ُيقاس سوف ترضخ لتهديدهم وتتراجع عن مخططاتها
ّ
والعكس هو اﻷكيد ،بالطبع ،إذ انتهز الصهاينة الفرصة من أجل تصعيد القتل والتدمير
بصورة هائلة .يتمادى نتنياهو في قصف ّ
غزة الوحشي ،فارضا ً على حماس والجهاد
تفريغ ترسانتيهما من الصواريخ ،ومراقبا ً بواسطة ّ
معداته اﻹلكترونية وجواسيسه المواقع
الحساسة داخل القطاع ،كي يهدمها بحجة أنها مواقع عسكرية ،ومراقبا ً كذلك القياديين
ّ
مبال لكون كثافة القطاع السكانية هي بحيث أن قصفه
يدمر منازلهم ،غير
كي يقتلهم أو ّ
ٍ
متعمد للمدنيين واﻷطفال .وقد تصاعدت أسهم نتنياهو داخل
بغزارة هو بمثابة قتل
ّ
القبة
المجتمع الصهيوني بالتوازي مع صعود صواريخه ،سواء أكانت صواريخ » ّ
ّ
يتطلع إلى إجراء جولة
الحديدية« المضادة للصواريخ أو صواريخ التدمير واﻹبادة .وبات
انتخابات خامسة وهو على ثقة من أنها سوف ّ
تعزز مكانته بحيث تضمن بقاءه في الحكم.
أما في وجه ذلك ،فإن أمضى سﻼح لدى الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين بين البحر
والنهر وعلى ضفة النهر اﻷخرى داخل المملكة الهاشمية بالذات ،إنما هو سﻼح النضال
تفوق الدولة الصهيونية الرئيسي .فإن
الشعبي ،بدون استخدام اﻷسلحة التي هي مصدر ّ
إضراب يوم الثﻼثاء الذي دعت إليه »لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل«
وهي القيادة الشعبية لفلسطينيي أراضي  ،1948والذي ّأيدته حركة فتح في أراضي
 1967في الضفة الغربية ،إنما هو الطريق الصحيح إلى انتفاضة شعبية جديدة ﻻ بدّ من
ّ
تمتد أيضا ً إلى اﻷردن كي يبلغ مفعولها ذروته في الضغط على النظام العالمي الذي
أن
يخشى اﻻنتفاضات أكثر بكثير مما يخشى الحروب .وهو السبيل الناجع إلى حفز حركة
التضامن مع الشعب الفلسطيني التي تصاعدت بالتوازي مع انحدار الدولة الصهيونية
الفاشي ،وصوﻻً إلى صفوف الحزب الديمقراطي داخل الكونغرس اﻷمريكي بالذات،
المشجعة في
وصفوف اليهود اﻷمريكيين ،ﻻسيما الشباب منهم .ها هي ذي التطورات
ّ
الجولة الراهنة من المعركة التاريخية ضد الصهيونية والتي ﻻ بدّ من العمل على
توطيدها وتطويرها 
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 مشكﻼت الجينوسايد :اﻷمن الدائم ولغة اﻻنتهاك ،هو
عنوان كتاب آ .ديرك موسز ،وقد صدر للتو عن
مطبوعات جامعة كامبردج )كامبردج يونيفرستي برس(.
الكتاب الذي يقع في نحو  600صفحة ،تحتوي آخر 90
ً
منها فهرسا ً
تحليليا ،عظيم اﻷهمية بغنى محتواه وبقوة
أطروحته الرئيسية ،وبتوثيقه الواسع ،وبمنزع النقدي في
تناول الهولوكوست ،مما ﻻ يصادفه المرء كثيرا ً في
الكتابات الغربية عن اﻹبادة أو الجينوسايد .ويحوز الكتاب
أهمية إضافية في سياقنا السوري والعربي بالنظر إلى ما
تقتضيه تجاربنا اﻷحدث من وجوب تجديد اللغة السياسية
ﻻستيعاب هذه التجارب .من شأن اشتباك نقدي مع أدبيات
اﻹبادة أن يساعد في ذلك.
اﻷطروحة اﻷساسية لكتاب موسز هي أن مطلب اﻷمن
الدائم ،وليس نزاعات الكراهية ،هو ما يكمن وراء
اﻹبادات الكبرى ،بما فيها الهولوكوست التي يقول
المؤلف إنه النموذج اﻷصلي لمفهوم الجينوسايد ،بحيث
يشخص ما يجري من مجازر في بلد ما كجينوسايد بقدر
ما هو يشابه الهولوكوست .ومعلوم أن هذا النموذج
اكتسب قوة قانونية ورمزية منذ تبنت اﻷمم المتحدة
المفهوم وعرفته بدﻻلة هويات المستهد فين "القومية أو
اﻷثنية أو الدينية أو العرقية" .أي أن جماعة بشرية
تستهدف لكونها هي من هي وليس ﻷي شيء فعلته أو
فعله منسوبون إليها ،وﻻ بمحصلة أوضاع وديناميكيات
سياسية حربية متشابكة ويتعين تحليلها وفهمنا .وبقدر ما
تغيب السياسة
يتضمن مفهوم الجينوسايد نظرية ضمنية ُ ّ
ً
عموما ،والصفة السياسية للصراعات التي تمخضت عن
إبادات ،فإنه يجري إبراز الهويات كما لو أنها أشياء
معطاة دوما ً وسلفا ً ومتماثلة عبر التاريخ .وﻷن الجينوسايد
جريمة كراهية بحسب رافائيل لمكين ،الحامي البولوني
اﻷميركي اليهودي الذي وضع مفهوم الجينوسايد أثناء
الحرب العالمية الثانية ،وﻷن المفهوم عام )جنريك( حتى
أنه مكرس في القانون الدولي ،فإن على كل إبادة ﻻحقة
أن تثبت أنها جينوسايد محفز بالكراهية ،حتى تستحق هذا
اﻻسم الموجب لتدخل دولي .ومن أجل إثبات ذلك ﻻ يكفي
تعريف الضحايا بهوية مميزة مسبقة ،بل وأن يكونوا
ً
تماما ،لم يحملوا السﻼح ولم يقاوموا ،وسيقوا إلى
أبرياء
حتفهم كالخراف .فإن لم يكن اﻷمر كذلك ،فإننا حيال
ينسبن
حرب أهلية أو "قمع تمرد" أو إرهاب ...وهو ما ُ ِ
الصراعات اﻷخيرة مهما بلغ عدد ضحاياها ،ويسهل
سحب اﻻهتمام بها بوصفها صراعات "معقدة" مثلما
سمعنا مؤخراً بخصوص فلسطين ،ومثلما سمعنا طوال
عقد بخصوص سورية .ويقوم على ذلك تراتب في
الجرائم يتكلم عليه موسز ،يضع الجينوسايد في مرتبة
"جريمة الجرائم" ،وهذا تعبير للمكين نفسه ،الجريمة
المستحقة للعقاب الدولي ،فيما يقلل من شأن غيرها.
وهكذا تشغل اﻹبادة اﻹيزيدية على يد داعش موقعا ً
مستوجبا ً بحسب القانون الدولي للتدخل ﻷنه يمكن تقريب
هذه اﻹبادة من الهولوكست .ما جرى في سورية على يد
الحكم اﻷسدي ﻻ يشبه الهولوكوست ،إذن ليس جينوسايد،
وبالتالي ﻻ يقتضي القانون الدولي مساعدة السوريين.
وفي هذا ما يمارس ضغطا ً على الناشطين والمناضلين
السياسيين ﻹثبات ان ما يجري في بلدانهم هو جينوسايد،
بل ولتأويل ما يجري على نحو يقربه من اﻹبادة اليهودية
إبان الحرب العالمية الثانية .يقول موسز إن الناشطين
اليهود كانوا يقربون مصير اليهود في ألمانيا أثناء هذه
الحرب من مصير اﻷرمن في سنوات حكم اﻻتحاد
والترقي في اسطنبول ،وبعد أن نال الهولوكست ما نال
من مكانة بعد الحرب صار يجري بالعكس ،تأويل اﻹبادة
اﻷرمنية على نحو يقربها من الهولوكست ،وإن تضمن
ذلك إنكار فاعلية ومبادرة المجتمع اﻷرمني ومنظماته
وقتها أو التقليل من شأنها.

يتناول موسز ،وهو مؤرخ ،التكوين السياسي
للهولوكوست باﻻنكباب على تاريخ ألمانيا بين الحربين
العالميتين ،وتتلخص مقاربته في السطور التالية" :لقد نشأ
الهولوكوست تاليا ً من وحدة دوافع امبريالية مختلفة .إنه
وليد أمة أحبطت تطلعاتها اﻻمبريالية على يد مستعمر
متصور ]هو اليهود[ ،وتغذى هذا الوليد من اﻻستيهامات
التعويضية لفترة ما بين الحربين :تحقيق أمن دائم عبر
امبراطورية جديدة ومستعمرات ،ثم كطرد ،وفي وقت
ﻻحق كتخلص من "الشعوب العدوة"" .لقد جرى تصور
اليهود اﻷلمان كمستعمرين واﻷلمان من غير اليهود
كشعب أصلي مستعمر .وبصورة مقنعة يظهر المؤلف أن
"الهولوكوست ليس النتيجة الممجوجة للعنصرية العلمية
]الخاصة بالنازيين[ وﻻ حتى ﻷلوف السنين من معاداة
السامية ،بقدر ما هو محصلة هجمات نخب امبريالية
مصابة بالبارانويا على عدو متصور كان يبدو لتلك
النخب عازما ً على تدميرها ،مهما أمكن لهذا التقدير أن
يكون مفتعﻼً".
على أن هذه الصورة السياسية للهولوكوست ،وبخاصة
الربط بينه وبين اﻻمبريالية والتفكير في معاداة السامية
كنزعة عنصرية على ما ذكر موسز في مقالة له نشرت
قبل أيام ،ليست هي المعتادة في أدبيات الجينوسايد ،بل
نقيضها .ديرك موسز أقرب إلى صوت مهرطق في هذا
الحقل.
وتتوافق مركزية تصور منزوع السياسي للهولوكوست
في التفكير في اﻹبادات مع صعود صورة الضحية
البريء على حساب صورة المقاوم المسلح التي كانت
أيقونية في غير الغرب في حقبة نزع اﻻستعمار حتى
عقدين أو ثﻼثة خلت" .البطل" اليوم ليس من يقاتل وقد
يقتل ،بل من يقتل دون أن يقاتل .وهذا متصل في تقديري
بلبرلة الخطاب السياسي انطﻼقا ً من المراكز اﻷقوى
ً
عسكريا ،وربما كذلك بتﻼقي السﻼح والهويات الموروثة،
على نحو نجده مجسدا في اﻹسﻼمية في منطقتنا دون أن
يقتصر عليها .يبدو التماهي متعذر بمن يشهر اختﻼفه
وسﻼحه معا ً في عالم يزداد تشابكا ً.

سورية

يميز موسز بين صيغتين لما يسميها لغة اﻻنتهاك ،لغة
غير ليبرالية ولغة ليبرالية .اﻷولى تسوغ المطالب اﻷمنية
باسم اﻹثنوس أو العرق أو القومية ،ومنها بخاصة ألمانيا
النازية ،لكن هذا ينطبق كذلك في تصوري على إسرائيل
التي يقترن تعريفها لنفسها كدولة يهودية بانخفاض شديد
لعتبة حاجاتها اﻷمنية ،إلى درجة اعتبار أي فضل قوة
يكتسبه الفلسطينيون )أو العرب( حولها خطرا ً أمنيا ً
ً
ووجوديا ،وهو بالطبع ما يخفض من قيمة حياة
الفلسطينيين .والثانية هي لغة اﻻنتهاك الليبرالية ،وهذه
تحيل إلى اﻹنسانية والضمير اﻹنساني كمرجع لها ،وذلك
منذ أيام بارتولوميو دي ﻻس كازاس الذي أدان إفراطات
اﻻستعمار اﻷسباني في العالم الجديد في القرن الخامس
عشر )لكن ليس مبدأ اﻻمبراطورية( .ثم اللغة الليبرالية
هذه المعتمدة في الغرب المعاصر ،وقد تعمدت في "ثورة
حقوق اﻹنسان" التي يفترض انها جرت بعد الحرب
العالمية الثانية عبر محكمة نورنبرغ للنازيين وصدور
الميثاق العالمي لحقوق اﻹنسان واتفاقية اﻷمم المتحدة
الخاصة بالجينوسايد .لكن ما يوحد لغتي اﻻنتهاك في
الممارسة هو انضباطهما بتصور لﻸمن الدائم يدعو
موسز إلى تجريمه ،وباﻻمبراطورية أو التوسع
اﻻمبريالي .تصور اﻷمن الدائم هو ما سوغ جريمة قصف
هيروشيما وناغازاكي في اليابان بقنبلتين نوويتين ،أو
فظائع الحرب الكورية في مطلع خمسينات القرن الماضي
أو الجرائم اﻷميركية في فيتنام ،وإن استند هذا التصور
إلى اﻹنسانية والضمير اﻹنساني والحضارة.
اليساري
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والهوس اﻷمني للحكم الستاليني في اﻻتحاد السوفييتي هو
ما كمن وراء تهجير شعوب وتجويع اﻷوكرانيين في
مطلع الثﻼثينات وقد تسبب بمقتل نحو ثﻼثة مﻼيين فﻼح
أواكراني فيما سيعرف ﻻحقا بالهولودومور .هنا جرى
اﻻستناد إلى مبدأ ﻻ ليبرالي ،لكنه ﻻ يحيل إلى اﻻثنوس،
يحيل باﻷحرى إلى قلعة اﻻشتراكية المحاصرة ،المهددة
بالمؤامرات الرأسمالية واﻻمبريالية.
ليس واضحا ً كيف يمكن أن يجري تجريم اﻷمن الدائم
مثلما يدعو موسز الذي يوضح أنه جرى توسل المفهوم
من قبل أحد الضابط النازيين توسله أثناء محاكمات
نورنبرغ لشرح وجوب إبادة اليهود ،بمن فيهم اﻷطفال .إذ
بما أن المعول عليه هو أمن يدوم فإن اﻷطفال الذين
سيكبرون يوما وقد يثأرون لذويهم المقتولين ،يتعين قتلهم
كي ﻻ يمثلوا تهديدا ً أمنيا ً في أي وقت .أقول ليس واضحا ً
كيف يمكن اعتبار اﻷمن الدائم جريمة بالنظر إلى أنه يبدو
غريزة للدولة السيدة ،غريزتها اﻷساسية .وهو ما يعني
أن تجريم اﻷمن الدائم يقتضي تحوﻻً راديكاليا في النظام
العالمين يتجاوز مبدأ السيادة والدول السيدة .على أن
كتاب ديك موسز يطرح القضية بقوة ،ويقدم أداة تحليلية
مهمة يمكن اﻻستناد إليها في النقد السياسي كما في
النضال السياسي.
وفي زمن الحرب ضد اﻹرهاب هذا ،وهو يظهر منطق
اﻷمن الدائم على أكمل وجه ،يحوز نقد هذا المنطق أهمية
مضاعفة .ﻻ يكاد يخفي محاربو اﻹرهاب قلة اهتمامهم
بقضايا القانون والعدالة أو القضايا السياسية ،مع اهتمامهم
الكلي والحصري بقضية اﻷمن .سورية مختبر ممتاز
للتيقن من ذلك .هناك معتقلون دواعش في معسكر الهول،
منهم أوربيون ،لم ُتنشأ محكمة خاصة بهم وﻻ قدموا
للمحاكم في بلدانهم.
هذه الحالة الحدية تظهر أرجحية مبدأ اﻹثنوس )اﻷلماني
او الفرنسي أو البلجيكي ...اﻷصلي( على المواطنة
المكتسبة )التي يفترض أن تؤمن مساواة في الحقوق
وحريات متساوية( في الدولة الغربية المعاصرة .ﻻ يفكر
في اﻹرهاب كقضية سياسية ،تنشأ عن أوضاع تمييزية
في الشرق اﻷوسط والعالم ،ب تحديدا ً كمشكلة أمنية.
ويتيح مدرك اﻹرهاب تعميم "للغة اﻻنتهاك الليبرالية"
ومحميه
لتصير لغة عالمية ،يشارك فيه بوتين في روسيا
ّ
بشار اﻷسد في سورية ،ومودي في الهند والنظام
الشيوعي في الصين والقلعة الصاعدة للرجعية المقاتلة في
الخليج :اﻹمارات العربية المتحدة ،فضﻼً بالطبع عن
الوﻻيات المتحدة وإسرائيل ،وبالتبعية أوربا.
كان جيمس وولسي ،رئيس المخابرات اﻷميركية وقت
وقوع هجمات  11اﻹرهابية قد تكلم على حرب عالمية
رابعة ضد اﻹرهاب يمكن أن تدوم أجياﻻً .هذا جيل أول
قد انقضى ،وﻻ يبدو أن هناك فتور في المواجهة التي
اتسع بالعكس اﻹجماع الدولي حولها .قتل اﻹرهابيين
وإخراجهم من قوانين الحرب التي تلزم بالتمييز بين
المدنيين والمقاتلين وحسن معاملة اﻷسرى وتحريم
لتعذيب يبدو جامعا ً لهذه اﻷطراف .اﻹرهاب هو اﻻستثناء
الذي تقرره لنفسها دول تجد في حالة طوارئ عالمية
البيئة اﻷنسب لدوامها .وعلى كل حال ﻻ يعتبر
ً
أصﻼ ،بل هم
اﻹرهابيون المزعومون أسرى حرب
مقاتلون غير شرعيين ،وهذا مثلما اعتبر هتلر القوات
الروسية غير مشمولة بقوانين الحرب على ما ورد في
كتاب موسز ،ومثلما تعاملت القوى الكولونيالية عموما ً مع
مقاوميها في المستعمرات.
وتحت جنح الحرب ضد اﻹرهاب تجري إبادات ﻻ يراها
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تصور الجينوسايد المتمركز حول الهولوكست .سورية
ً
أيضا ،ومفهوم الجينوسايد الهولوكستي إن جاز
هنا مثال
التعبير ﻻ يستطيع رؤية ذلك.
يستفقد القارئ في كتاب ديرك موسز ما ينفتح عليه
تشخيص الجينوسايد المتمركز حول الهولوكوست من
معالجات قانونية وسياسية ،وإن يكن المؤلف أظهر أن
تصور لمكين للجينوسايد مستند إلى صهيونيته وتصورها
للعالم كإثنيات وجماعات ثابتة الهوية.
في مجالنا انفتحت معالجة الجينوسايد المتمركز حول
الهولوكوست على قومية إثنية في إسرائيل ،وهو ينفتح
بثبات على تصورات مثل حماية اﻷقليات ،وعموما ً على
تفكير سياسي متمركز حول هويات ثابتة معطاة سلفا ً.
وهذا في منطقتنا هو تفكير اﻹسﻼميين وعموم الطائفيين،
ويتوافق عموما ما سميته في تناول سابق "المنعطف
الجينوقراطي" الذي هو بمثابة استعداد دائم للجينوسايد.
ً
هنا ،أعني في عالم يشهد تحوﻻً
هويايتا ،تبدو المشكﻼت
مشكﻼت كراهية وتعاد بين مجموعات ﻻ جذور سياسية
واجتماعية له ،ويبد أنه يمكن شرح السياسة بالهويات،
ائتﻼفاتها وانشطاراتها ،عﻼقات الحب والكره بين
الجماعات ،وليس العكس :أن الهويات تتشكل وتتحلل،
وتتآلف وتتنازع ،في سياقات سياسية عينية ،هي ما يتعين
اﻹحاطة بها .فإذا كانت الهويات هي منابع السياسة ،بما
في هذه الحرب واﻹبادة ،فإن الحل هو كيانات مستقلة لهذه
الجماعات أو حظوتها بحماية دولية ،ما يعني وضع نفسها
تحت حماية اﻷقوياء المتاحين.
بالعكس ،من شأن التفكير في اﻹبادات على ضوء مفهوم
اﻷمن الدائم ،أي سياسات بارانوئية تتوسع في اﻻشتباه
بالجميع ،ويقترن في كل حال بالعظمة منسوبة إلى اﻷمة
أو العرق أو الحزب أو القيادة ،...أن يتيح مقاربة عقﻼنية
وتقدمية لهذه الجرائم ،وأن يجرد أمثال إسرائيل والحكم
اﻷسدي من تطلعات اﻷبد التي ﻻ تعني غير مركزة الحكم
والدولة حول اﻷمن لقومية إثنية تؤسس جنونها اﻷمني
على مظلومية وراثية )التعبير لزغمونت باومان( ،أو
لعائلة مجرمة ومحاسيبه .ما كان لحربين كبيرتين أن تقعا
في البر السوري خﻼل جيلين ،وما كان إسرائيل أن تكون
في حرب دائمة مع فلسطين وحولها لوﻻ مطلب اﻷبد
الشاذ وما يقتضيه من أمن دائم.
كان إدراك مشكﻼت مفهوم الجينوسايد قد حث باحثين
متنوعين إلى تطوير مفاهيم مكملة أو مناقضة ،منها
البوليتيسايد ،أي اﻹبادة السياسية ،وهو استحدث ﻷول مرة
من قبل تيد غر وباربرا هرف ليغطي القتل الجمعي
ﻷسباب سياسية ،مثلما جرى لنصف مليون على اﻷقل من
الشيوعيين اﻻندونيسيين في عامي  1956و .1966ثم
مفهوم الديموسايد ،قتل الشعب على يد الدولة ،وقد طلع به
رودلف رومل .وكﻼ المفهومين أكثر نقدية و"تقدمية" من
مفهوم الجينوسايد الهوياتي والطائفي ،وإن كان اﻷخير
أشهر بحكم اعتماده من قبل اﻷمم المتحدة ،ثم لكون
اﻷدبيات الغزيرة حول الهولوكوست ﻻ تكف عن إعادة
إنتاجه وتعميمه .يؤمل لهذا الوضع أن يتغير بفعل تحديه
من قبل أمثال موسز من عدد متزايد من الباحثين .ولعل
من المهم أن ننخرط في سورية والمجال العربي في هذا
النقاش المهم ،فنستخدم أدبيات الجينوسايد ﻹضاءة
أوضاعنا ،ونستند إلى أوضاعنا في نقد أدبيات
الجينوسايد.
كتاب مشكﻼت الجينوسايد جدير بأن يترجم إلى العربية،
استدراكا ً لنقص كبير في ترجمة أدبيات اﻹبادة من جهة،
وإتاحة لمدخل نقدي واسع اﻻطﻼع لهذه اﻷدبيات وقليل
النظائر من جهة أخرى 
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ضفرن شعرهن على هيئة جدائل لتضفي سمة الجمال المتناظر مع تلك اﻻبتسامة
المدهشة المفروشة بإطﻼلة بهجة على وجوهن بينما بعضهن كن بشعر أحمر يتسلل على
أكتافهن بضفائر سوداء تتهدهد على ظهورهن أو بتسريحات تتهدل إلى أسفل وقد شدت
بشرائط بيضاء أو ملفوفة بمناديل ،وبعضهن غطن رؤوسهن بمناديل شفافة ،وقد كحلن
اﻷهداب والحواجب بكحل أسود ،وهناك أخريات قد صبغن باطن أياديهن بالحناء،
ورسمن الوشم على اليد أو على حاجب الوجه أو على الخد المتورد وكذلك الكواحل
واﻷقدام ،إذ الوشم له رموز تتعلق بحب الحياة والخير والفأل الجيد أو زهور ترفرف
عليها فراشة ربيعية ،وهن يرتدين ثيابا ﻻمعة فضفاضة مخططة بهيجة تمتد إلى أقدامهن
بينما ﻻ تخلو أعناقهن من قﻼئد فضية أو معاصمهن من أسوار أو خواتم وأنوفهن من
الخزامى بعضها مطعمة بأحجار كريمة.
كان كل شيء في الصباح بهيج وقد دبت حركة نشطة مثابرة في القرية سيما وإن أمه
نهضت مبكرة لتعد الفطور للعائلة ،وراحت تعد العجين من خلط دقيق الرز بالماء والملح
وتركته جانبا في فناء البيت الخارجي المكشوف المطل على نهر الفرات ،والذي تنتشر
فيه ثﻼثة أشجار نخيل فارعة وشجرة سدر ،ومحاط بسور من حزم سيقان القصب
وحصران سعف النخيل ،وله باب خشبي باتجاه شروق الشمس مثلما للبيت باب يتسرب
عبره شعاع الشمس ،وتتسرب منه أنسام الصباح والمساء المنعشة.

 أطبق مندا جفنيه ،ونام في حلم ليس مثل رؤية في يقظة بل سقط وهوى في قريته
منداي التي هي ينبوعه اﻷصلي ،وتواصله الذي ﻻ ينعدم ،فقريته قد كانت وهو اﻵن كائن
فيها ﻷنها في حلمه ،ﻷنه هو منها ،وﻷن نشأته فيها كما أن زمنها المنقضي ﻻ يفنى .اﻵن
هو يراها في منامه تضيء بضوئها وتشرق بضوء حقيقي مميز يختلف عن حاضر
وجوده بالرغم أن ﻻ أحد يعرف عدد السنين المفترضة لماضيها ﻷنها موغلة في القدم.
اﻵن هي ظهور وإثارة منبعثة لدى الحالم النائم مندا الذي هو منها ،الذي هو هو من
ماضيها البعيد حيث ذلك كان من ذي قبل ،حيث هو كان موجودا فيه لكن هو هو اﻵن في
وجوده الحاضر يحلم بها في منامه ،فهو كان ماضيا وحاضرا معا .أذن قريته منداي التي
انقضت في الزمن الماضي ﻻ يعني ذلك أنها في الﻼوجود .أنها تقرن حلمه الحاضر
بالماضي .وهذا الحضور الذي تولد بقوة كي ينفي وجوده في هذا الكون المتداعي الجامد
لحاضره ،فهذا الحالم مندا كانت تتشكل في عقله صورا متداخلة من قريته التي ترعرع
فيها ،لذلك كان حلمه عودة شخصية ﻷناه الهاربة كي تختفي في كينونة شخصيته القديمة
من حيز زمانه ومكانه الحاضرين إلى فردوسه المفقود الذي تلمسه وتذوقه وشم عطره،
فهو الحالم النائم بعقله وجسده وإحساسه قد انتقل إلى عالم آخر.
أنه هو المتمسك بعادات وتقاليد وأخﻼق ذاك الزمان ،وليس ما كان الخيال يبتكره له،
وهذا ﻻ يفهمه أحد إﻻ هذا الحالم الذي في حلمه كان يستنير في تهذيب العقل ،واصطفاء
القلب وتوقه إلى فضيلة وسعادة وجمال الحياة ،لذلك كان هذا الحالم مندا رغم تعبه
وحاجته الشديدة للنوم يحلم كشخص في عالمه الذي ما زال جزءا منه .فجأة أحس في
نفس اللحظة أن ضوءا يحيط به ،وأن ذراعين شعشعانين ترفعانه إلى أعلى من منامه،
وتحمله خارج وجوده اﻵني الذي يحيط به الظﻼم ،وتقودانه بصمت تام خارج طور
عمره الكوني الحاضر المحاط أيضا بالغم والكدر كأنه أيضا حالما في حلم ﻷنه صار
جزءا من هذا الضوء العجيب اﻻستثنائي الذي ساح على كامل جسده ،واستولى عليه
عائدا به إلى عصر طفولته ،فأصابته رعشة ناعمة ،وافترشت على وجهه الذاهل نظرة
اندهاش ،وكذلك ارتسمت على وجهه ابتسامة عذبة ،فتثبت عقله ونظره في قريته بعد أن
طوت ذاكرته في تناهي القرية أشبه بصورة على هذه اﻷرض التي رائحتها طيبة
وألوانها زاهية ومنظرها حسن لطيف ،ونسيمها عذب .هذا رجوع وعودة وعبور زمان،
وتمثل وتجسد في شيء محبوب لنفسه كأنه ظله على اﻷرض ،وهذا ليس تبدﻻ من أرض
إلى أرض ﻷن اﻷرض نفسها في كل زمان ،فهو فوق اﻷرض أشبه بنصفين من ماض
وحاضر ،ومن ذاته الذات اﻵنية في عالم مبطل مضل ،وظل ذاته الذات الذي غالبا ما
يثبت عقله في قريته منداي .هكذا وجد نفسه في قريته الغائبة منداي التي سكنها المندائي
منذ أقدم العصور وعيناه تحدقان في تبطح المياه في محيط أرضها.
أجل ،هذه قرية منداي التي تشبه مملكة فاتنة في روعتها حيث كان ضوء قرص الشمس
البرتقالي المعلق في السماء يتلوى بين سعف النخيل وأوراق اﻷشجار وغصونها،
ويتموج فوق نهر الفرات واﻷهوار ،ليداعب القصب والبردي وزهور الماء ثم يتسلل إلى
اﻷكواخ المشيدة من قصب وبردي وطين بينما كانت أنسام شمالية منعشة التي تسمى
)ايرا زيوا( تهدهد ذرا اﻷشجار وتهز اﻷوراق التي ما تلبث تطلق حفيفها متناغمة مع
تغاريد الطيور وهي على اﻷشجار كما الديكة كانت تصيح واﻷبقار تخور .أجل ،أصوات
تهفو وتتداخل موقظة النائمين في أكواخهم مثلما ترفرف فراشات بألوان جذابة فوق
تيجان زهور تعوم في المياه أو تغطي سطح المياه ،ومثلما تنقنق الضفادع والحشرات
على حافات المياه ،فنهضن النسوة الجميﻼت الرشيقات الممشوقات في الطول اللواتي

وضعت الصاج المعدني الذي يشبه القرص فوق مناصب طينية ،وأوقدت النار في
أقراص من روث اﻷبقار المجفف الذي على شكل قرص والذي يسمى )مطال( تحته
منتظرة احتراقها واكتمال توهجها وتحولها إلى جمر ﻻ دخان فيه .ثم فيما بعد أن أصبح
القرص المعدني ساخنا سكبت جزءا من العجين السائل على القرص المعدني ،فساح
العجين عليه ،وبدأت في تسويته بانتظام ليكون الخبز أقراصا خفيفة ورقيقة السمك الذي
يسمى الساح .هذا ،وقد احمر وجهها الناعم من حرارة النار وتصبب وجهها عرقا،
فراحت تمسحه مرة بعد أخرى بردن ثوبها ،ثم ما لبثت أن حلت الشال عن رأسها
وبسطته حول عنقها .فجأة ﻻحظت مندا الذي لم يبلغ آنذاك ثمانية أعوام بوجهه البريء
يقف قربها ،وهو يقول بصوت وديع:
ـ ماما ،أنا جوعان.
فطلبت منه أن يحمل خبز الساح الحار الطري إلى داخل البيت ،وستأتي هي باللبن
المخثر )القيمر( وإبريق الشاي .هكذا حمل مندا الخبز بصينية ،وحين دخل البيت ،وجد
والده ما زال يغط في نوم عميق ،فوضع الصينية فوق أرضية البيت التي كانت مفروشة
بحصير من سعف النخيل ،وراح يهز والده من كتفه ويكرر:
ـ بابا ،انهض!
نهض والده ببنيته المتينة وعضﻼته القوية وقوامه الممشوق وغسل يديه ووجهه ومسد
براحة يده لحيته السوداء الطويلة ،وشعر رأسه المسترسل إلى كتفيه ،وجلس القرفصاء ﻻ
سيما وقد عادت اﻷم بصينية تحتوي على اللبن المخثر )القيمر( في إناء وإبريق وأقداح
الشاي وهي تجلس وتصب الشاي في اﻷقداح الصغيرة .بدأ الوالد بقطع رغيف خبز إلى
قطع صغيرة ،و راح يغمسها في اللبن المخثر ،ويرتشف معها الشاي بينما كان مندا
ببراءة طفولته مطأطأ الرأس ،فانتبه إليه والده ،وقال بصوت وديع:
ـ لماذا ﻻ تأكل؟
لم يرد على سؤال والده ،وبدأ باﻷكل .لم تمض لحظا وإذا بمندا
يتوقف عن اﻷكل ،وتدحرجت دموع على خديه .استغرب الوالد،
وهو يتابع بنظراته الثاقبة الجذابة دموع مندا المنسابة على وجنتيه
التي تثير الشفقة والعطف .فجأة تدخلت اﻷم بعد صمت عميق
لبرهة قصيرة ،وقالت بحنان مخاطبة الزوج:
ـ أنت وعدته أن تجلب له القيثارة السومرية ،ولم تف بوعدك.
ارتشفت ابتسامة وديعة على شفتي الوالد ،ونظر نظرة حانية
ودودة إلى مندا ،وقال بصوت خافت:
ـ اﻵن سنذهب إلى الهور ونجلب القيثارة السومرية.

العراق

نهض مندا فرحا ،واندفع خارجا من بيته راكضا حافيا إلى المشحوف )البلم( الذي
تخصص والده بصناعته ،وقد توارث هذه الحرفة التي تحتاج إلى براعة ومهارة عن
أجداده حيث امتهنوها منذ عصور موغلة في القدم .أحس مندا بنشوة عذبة عظيمة حين
جلس في المشحوف منتظرا والده بينما كانت القرية قد بدأت صباحا عذريا بإشراقه
وتألقه حيث فتحت ورشات اﻷعمال اليدوية الصغيرة ،وتعالت أصوات مطرقة حداد التي
راحت تصم اﻷذان ليصنع أدوات اﻻتناج الزراعية ،وليس بعيدا عن هذا الضجيج بدأ
صائغ بصناعة الحلي من الفضة بكفاءة قدرته الفنية الفائقة ،ويضع نقوشا عليها،
ويطعمها بأحجار كريمة ،وفي نفس الوقت تداخلت أصوات الناس وخوار البقر ،وتﻼشى
الدخان من مواقد الطهي ،فقد انكب الرجال والنساء بنشاط وحيوية في هذا الصباح
المشرق ،ليكون كل شيء متناغما مع صفاء الروح في يوم جديد.
اليساري
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في تلك اللحظة نهض والد مندا ،وهو يردد بصوت خافت:
ـ ستكون رحلة طويلة في اﻷهوار.
فها هو الوالد يتذكر قصة القيثارة السومرية التي أبهرت مندا وتعلق بها ،وتعلق بلغز هذه
القيثارة التي لم تفارقه حتى في أحﻼم الليل ،فذات ليلة نهض مرتعبا وهو يردد:
ـ القيثارة السومرية.
وقد حاول أن يبعده عن التفكير بها إﻻ أنه لم يفلح أبدا ،وما حدث اليوم هو دليل على
إصرار مندا أن يحصل عليها ،ومفاد قصة القيثارة السومرية هو أن حمدان صياد
الخنازير والطيور واﻷسماك الماهر ابن اﻷهوار قد عرف بمغامراته الجريئة ،وتوقه
للبحث واﻻكتشاف عن أسرار اﻷهوار ،فذات يوم قرر أن يبحث ‘ن أشياء غامضة
وغريبة في جزيرة جلجامش الراقدة في المياه والتي أشيع عنها أن جلجامش مدفونا فيها،
وقد ذهب البعض بخياله أن تعويذة الخلود مدفونة مع جلجامش في قبره ،لذلك فالجزيرة
موطن الجن والعفاريت واﻷشباح كي تحمي هذا السر المدفون فيها ،لهذا كان عرب
اﻷهوار يوصفون الجزيرة بأنها ملعونة ومغضوبا عليها ،فكل من يطأها قدم إنسان تنبثق
تحت قدمه زمجرة مرعبة وتهتز اﻷرض ثم تخرج أفاعي سامة لتنهال عليه .هكذا
انتشرت اﻷساطير والحكايات حول الجزيرة التي صارت مخيفة في أذهان الناس عبر
قرون.
هكذا قاد حمدان مشحوفه في عمق اﻷهوار تارة مستخدما المجدافين ،وتارة أخري
مستخدما المردي الذي هو عبارة عن عصا طويلة قوية من القصب ،وبعد رحلة طويلة
شاقة أرسى مشحوفه على جرف الجزيرة ودخلها باحثا عن أشياء غير محددة .فجأة رأى
شجرة صفصاف ضخمة ،وقد حطت عليها طيور بيضاء الحجم لم ير مثلها سابقا ،وهو
العارف بأنواع طيور اﻷهوار ،فهي ﻻ تشبه لقالق أو حمائم أو صقور ،أنها فريدة من
نوعها ثم ﻻحظ أن مجموعة منها كانت تنقب في اﻷرض ،وتفتش بمناقيرها الطويلة
المنحنية .وقف حمدان حائرا قلقا ،وهو يحاول أن يفهم هذا المنظر العجيب الغريب،
وكذلك كان يريد أن يحافظ على رباطة جأشه دون أن يفزع أو يراجع إلى الوراء لكن
أثار انتباهه أيضا هو أن الطيور في اﻷرض شكلت حلقة حول شيئا ما في اﻷرض.
هذا أثار استغرابه مما جعله يتقدم ببطء وهدوء ،وحين اقترب من منها راحت تطلق
أصواتا عالية ثم طارت مبتعدة عنه وحلقت إلى أعلى وهي توقوق خالقة ضجيجا في
الفضاء ،وهو يتابع تحليقها وابتعادها بسرعة .في لحظة عجيبة غريبة شاهد رأس ثور
خشبي بارزا من اﻷرض مما حدا به أن يحفر في اﻷرض ويخرج القيثارة
السومرية.هكذا عثر على القيثارة السومرية التي كانت بحالة جيدة رغم التشويه التي
أصابها بسبب مكوثها لعصور سحيقة تحت اﻷرض ،ثم فيما بعد عودته جلبها إلى والد
مندا الماهر البارع في صناعة المشحوف فعالجها ،وأعاد إليها اﻷوتار ورونق رأس
الثور الذي ينتصب في مقدمة الصندوق الصوتي ،فصارت في جودة شكلها القديم ،وحين
داعب أوتارها كانت تطلق صوتا متميزا في عذوبته ،و أوغلوا الناس في وصف رنينها،
فراحت اﻷحاديث تدور حولها ،فهذا كان يقول أنها القيثارة الذهبية ،وذاك يقول أنها تلك
القيثارة التي عزف عليها أثناء زواج اﻹله ديموزي من اﻹلهة انانا في المعبد القدسي
اﻹلهي.
ظهر والد مندا بهيبته ودشداشته البيضاء الطويلة ،وهو يلف رأسه بكوفية )الشماغ(
حمراء التي في اﻷصل هي كلمة سومرية )أش ماخ( وتعني غطاء الرأس ،فبسها ابن
اﻷهوار بعد أن طرزها بشبكة صيد وأمواج ماء ،وقد انتعل نعاﻻ بأسوار من جلد
الجاموس ،وهو يمشي ببطء في حين راحت تجول في ذهنه فكرة الحصول على القيثارة
السومرية من حمدان.
ها هو توصل إلى حل منشود أنه سوف يقايض حمدان بالمشحوف الذي صنعه له دون
أن يسدد تكلفته لحد اﻵن ،ووجدها فكرة مناسبة للحصول على القيثارة السومرية ،فراح
يدفع المشحوف الطويل شبه المستقيم الذي ترتفع مؤخرته ومقدمته قليﻼ ،ثم بحركة
رشيقة قفز إليه في نفس الوقت .وقف في مؤخرة المشحوف وعقد طرف دشداشته
اﻷمامية إلى حزامه ،ثم سحب المردي من المشحوف ومسكه من طرفه العلوي المطلي
بالقار كي يسهل ذلك تحريك قبضته صعودا ونزوﻻ على المردي .حينئذ قام بحركة أنيقة
بغرس المردي في قاع النهر ،ودفع المشحوف بدقة إلى اﻷمام ،فاندفع المشحوف وتمايل
بخفة وراح يطفو باتزان على المياه ،وهو يسحب المردي برشاقة محاذيا حافة المشحوف
إذ كاد يﻼمسها .بعدئذ عاود مد يده على طول المردي ،وغطس طرفه اﻷسفل في القعر،
وهكذا تجاوز المياه الضحلة التي غالبا ما يستخدم فيها المردي ،واتجه المشحوف إلى
المياه العميقة من النهر ،فوضع المردي في قعر المشحوف وجلس في وسطه وراح
يستخدم المجذافين ،ويقود المشحوف بهدوء في وسط النهر مع جريان المياه بينما جلس
مندا القرفصاء في مقدمة المشحوف وهو يراقب بدقة ما يفعله والده .كان المشحوف
يطفو ،وينساب بإيقاع رقيق على المياه الفضية بينما كان مندا يتأمل المدى اﻷخضر على
جانبي النهر المأهول ببساتين النخيل التي تتمايل تيجانها من السعف مع أنسام الصباح،
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فكان المدى يمتد تارة ويضيق تارة ثم يتلوى وينفتح منبسطا مع امتداد عينيه ،فصار كل
شيء عنده رائعا يجتذب عينيه بروعة حسه المرهف  ،ويخلق إيناسا ومتعة ﻻ نهائية،
فكانت عنده كل نظرة تأملية تقوده إلى أنشودة خالدة خفية في لحن نقي ،وتوعز له بيقظة
روحية متقدة لقلبه الصافي الذي تشرب بأصالة هذه الوجود المهيب الجليل .نعم ،كان
المشحوف يطفو فوق المياه التي تروي المزارع السخية ،وتتدثر في الخضرة والبهاء.
كان مندا مبهورا بسحر الخضرة ولطفها ،ولحن خرير المياه ،وحركة إيقاع المجذافين.
ذلك جعله يتعايش مع نشوة تدفقت فيضا في قلبه خاصة وإن الشمس بإطﻼلتها المتألقة
راحت تعلو فوق تيجان اﻷشجار الشامخة.
بغتة انحدر المشحوف في فرع من فروع نهر الفرات بينما كان مندا يتخصب ذهنه الحر
بما يحيطه من ألق باهر ،ويندمج حسه الطفولي البريء بمؤثرات هذا الجمال الساحر
اﻷثير الشفاف .إذ كل شيء صار له معنى في هذا الصباح بعظمة النهر ،وعظمة اﻷرض
السخية التي أنتجت هذا الجمال .كان والده يراقبه بصمت ،ويتابع انبهاره المفرط بما
تبصره عيناه ليس ﻷنه يتوق هذا الصمت بل ﻷنه أراد لولده أن يغوص تأمله في ماهية
هذا الكون الذي سوف يساهم بإضرام لهيب روح مندا المتحمسة بقوة وأصالة لكل ما هو
رائع بديع من هذا الكون .حينئذ أدرك الوالد أن روح مندا الرقيقة تنتمي لهذه العظمة
اﻷخاذة ،وأن روحه تنضج فيه ،وتندمج معه ﻻ إراديا .تلك كانت نعمة ﻻ مثيل لها ،ورقة
نادرة بهيجة مما جعل الوالد يردد مع نفسه بصمت:
ـ ولدي لديه قلب مبارك مترع بالصفاء.
ما لبث أن انحدر المشحوف في ممر مائي بين غابات البردي والقصب التي كانت
تﻼمس أطراف المشحوف ،وتﻼمس وجهيهما أنسام رطبة منعشة .حينئذ قال الوالد
بصوت فرح ،مهيب:
ـ هذه اﻷهوار يا ولدي.
فجأة رن شدو عذب عالي في أذني مندا بكل لحن طرب أشبه بلغة نطق خاص ،فوقف
مندا منتصبا على قدميه مندهشا متعجبا ،فأدرك والده هذه التأثير في حسه المرهف بينما
كان مندا قد دفعه الفضول ليراه ،وعلى حين غرة شاهد طائرا صغيرا ظريفا بريشه يتنقل
بين القصب ،وهو يشدو دون توقف ،فتمعن بريشه البني الداكن ناحية ظهره ،والفاتح
ناحية بطنه ،وبجناحيه العريضين وذيله ثم حدق بعرف تاجه البني اللون على رأسه لكن
المفاجأة الغريبة أن هذا الطائر راح يحلق فوق رأسه مما جعله يرفع ذراعيه إلى أعلى
متمنيا أن يحط هذا الطائر على يده الناعمة الرقيقة ثم صار حالما أن يطير كاطائر غير
أن الطائر عاد إلى موطنه بين القصب .هذا الطائر جعل الوالد يفكر بهذه المفاجئة
الغريبة ،إذا أنه كان يسمى هازجة القصب لدى سكان اﻷهوار ،وهو معروف بعزلته
وابتعاده عن الناس وزحمة الحياة ،وميله الشديد إلى الهدوء ،ثم راح يتساءل مع نفسه:
ـ ما سر هذا التوافق الروحي بين الطائر ومندا ؟
لم ينطق الوالد بل واصل التجذيف بهدوء ،والمشحوف ينحدر بين نباتات كثيفة تعج
بأسراب الطيور المائية باختﻼف أنواعها ،وصنوفها ،وتباين طيرانها أو خوضها في
المياه ،فها هو مندا يرى مبهورا أعداد أعدادا هائلة منها .نعم ،تلك كانت طيور تتغذى
وتستريح هنا ،تعشعش وتفقص هنا سواء كانت مقيمة أو مهاجرة ﻷن اﻷهوار ملجأها
وموطنها ،فها هي بجمالها وأصواتها المغردة تبهر عيني مندا.
توغل المشحوف أعمق ثم أعمق في الممرات المائية ببطء كما هما المجدافان ينغمسان
في المياه بترو ثم يرتفعان بتأن تاركان رقرقة قطرات الماء خلفهما ،ليندفع المشحوف
طافيا ببراعة وخفة بين صفوف القصب ثم ينحدر إلى صفحة عريضة واسعة من
اﻻهوار ،ليدخل عالم جديد آخر بتكوينه وبنيته وسمته وعاداته .إنه عالم اﻷهوار الحقيقي
اﻷصيل حيث الجزر التي شيدت اصطناعيا من طين وقصب وحصائر وحلفاء وتراب
لتكون طبقة فوق طبقة تداس بقوة وعناية لترتفع فوق المياه ،وتبنى فوقها أيضا اﻷكواخ
التي تسمى صريفة عند سكان اﻷهوار .هذه الجزر هي بيوت لعيش الناس والجاموس
ويتنقل بينها سكان اﻷهوار بمشاحيفهم في ممرات مائية تفصل بينها.
انحدر المشحوف بصمت نحو إحدى الجزر التي أبهرت عيني مندا إﻻ أن اشد انبهار كان
له هو أن يرى قطيع من الجاموس يقوده طفل شبه عاري وهو يركب ظهر إحداها بينما
كان الجاموس يخوض ويعوم في المياه.
ـ يا للروعة!
هذا ما انتاب إحساس مندا بهذا العالم الرائع الذي ﻻ مثيل بجماله ،فقد احتوت هذه الرحلة
قلبه ،وجرفت عينيه إلى ضوء اﻻنغماس في هذه العزلة والهدوء والتأمل الذي بدل نظرته
من مراعاة إعجابــه بالنجــوم الصامتة ليـﻼ إلى أشعة الشمس نهارا في النهار التي تبعث
الروح بابتسامة غامضة فوق اﻷهوار ،إذ هنا ثمة صمت عظيم ،وثمة أنغام الطور،
وثمة حرية ﻻ تامة.
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توقف الوالد عن التجذيف حين وصل جزيرة صغيرة ،وأرسى المشحوف في جرف
الجزيرة ،فراح كلب ينبح اتجاههما ويحرك ذيله ،فظهر حمدان بمﻼمح وجهه الذي تنم
عن قوة وصرامة وطيبة في نفس الوقت .كان حمدان أسمر البشرة ناعمها ،نحيف البدن
لكن ذلك كان أيضا يوحي عن قوة خفية مدفونة في داخله ،وهو يرتدي زي اﻷهوار
اﻷنيق .تقدم إلى ضيفه مستقبﻼ إياه بدفء وحنان ،وقاده إلى مضيفه الصغير بينما وقف
مندا قبالة المضيف المشيد من حزم القصب والبواري يتطلع إليه بخشوع ،فوجد نفسه
أمام تشيد باهر عظيم عجيب .فجأة سمع صوت امرأة متلفعة بالسواد تناديه قائلة:
تعال يا ولدي!
ذهب إليها ،وكانت يراوده الخوف أن حمدان قد ﻻ يعطي القيثارة السومرية .وفي هذا
اللحظات جلسا الضيف والمضيف على سجادة أرضية تمتد في المضيف طوﻻ وعرضا،
وقد أسندوا ظهورهم إلى وسائد محشوة بريش ،قال حمدان بصوت مهيب وقور كأن في
صوته سؤال:
ـ أنها زيارة مفاجئة.
فأجاب والد مندا ،وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة خجولة:
ـ أنها زيارة حاجة.
فرد عليه حمدان وهو يحرك عينيه السوداويتين الواسعتين بمثل شائع عند سكان اﻷهوار:
ـ ﻻ يرد الكريم إﻻ البخيل.
ثم عدل كوفيته بعناية ،وأردف قائﻼ:
ـ ابشر يا أبو مندا.
بعد لحظة تفكر قلقة قال والد مندا:
ـ أنت تعلم بما ﻻ نعلمه نحن ،فأنت كبير القوم الكريم ،فها أنا ضيفك وجئت من أجل ابني
الذي ﻻ تفارق أحﻼمه القيثارة السومرية.
قاطعه حمدان بصوت حنون قائﻼ:
ـ تريد أن أعطي القيثارة السومرية ﻻبنك التي عثرت عليها في جزيرة جلجامش.
فأجابه بصوت متقطع حائر:
ـ نعم يا طويل العمر.
فقال حمدان :تبشر ،وهو ينهض بهيئته البهية ،وأخرج من خلف أحد الوسادات القيثارة
السومرية ،وخرج من المضيف ،وقد تبعه والد مندا ،ووقف في مقدمة المضيف ،وهو
ينادي مندا أن يأتي إليه ،فجاء مندا بخطوات مرتبكة ،وهو يحمل كيسا بيده مملوء
بالخريط وهو فاكهة يتفرد بها أهل اﻷهوار ﻷنهم يستخرجون حبوبها من طلع البردي في
الربيع ،ويصنعونها على بخار الماء ،فيكون الخريط بلونه اﻷصفر الجذاب ونكهته
الطرية الطيبة ،ويطلقون عليه الحلوى الصفراء بينما كان الخريط في القديم يطلق عليه
السومريون بالفاكهة الذهبية أو فاكهة الملوك .وقف مندا قبالة حمدان ،وقد انفتحت عيناه
على اتساعيهما بعد أن رأى القيثارة السومرية التي ستكون له ظل يرافقه مثل ظل شجرة
مثمرة ﻻ تنكسر غصونها من حمل ثمارها حين تهب ريح ،فقدمها له حمدا ،وهو يلقي
نظرة متفحصة طويلة عليه ثم قال مخاطبا إياه:
ـ حافظ عليها ،أنها سومرية ،سومرية.
احتضنها مندا بفرح غامر ،ومن شدة سروره ركض إلى المشحوف كي ﻻ يأخذها أحد،
فتجاوز مندا أعراف وتقاليد أهل اﻷهوار في ضيافة الضيف ،فضحك حمدان واﻷب ثم
تبعه والده ،وكان حمدان يردد بصمت مع نفسه:
ـ ﻻ أحد يعرف ماذا تخبئ اﻷيام لهذا الولد .أنه فعﻼ يحب القيثارة السومرية بصدق.
هذا مندا اﻵن النائم في حلم ،وقد عاودته ذكريات الطفولة في هذا الحلم الذي مر عليه
سريعا كرمش عين ،وطاف به إلى فردوسه المفقود ،فكان بصره يتنقل ويقفز به من
مكان إلى آخر في تلك اﻷرجاء التي ترعرع فيها ونشأ فيها التي رأى العالم من منظر
دفء روح أهلها وأصالتهم وصدقهم .نعم ،قريته ﻻ تصحر روحي فيها ،وﻻ جحور ظﻼم
فيها .قريته جعلت ذكرياتها أشبه باستجابة ذهنية مرت بلحظات ،وفي نفس الوقت هو
غياب ذهني في حلم ﻻ يمكن أن يختفي من ذهنه ثانية .هذا لم يكن كل شيء .هذا فقط نقله
إلى عالم آخر بعيدا من شرنقة الخراب والعبثية والفوضى العارمة ،فكانت السعادة ،وكان
الحنان .نعم ،رأى عالما موحدا لصور من ألق وفيض تدفقت فيها معاني الحياة اﻵمنة
المفعمة بالمرح والحب .كل شيء بدا في ذلك الصباح ،وبدأ يوم جديد 

سورية

ّ
ُ
للتمتع بمنظر الغروب ،بعد
اعتزمت زيارة الكورنيش الجنوبي بالﻼذقية عصر اليوم،

ُ
زرت تلك المنطقة.
أشهر من آخر مرة
ٍ
لهول ما رأيت!
ويا َ ِ
الزبالة المتراكمة لم تفارق ناظري على طول الكورنيش!
اﻹهمال والفوضى في كل مكان.
ﻻ يوجد مقعد واحد للجلوس والت ّ
متع بمنظر البحر.
بعض ميسوري الحال أحضروا بسياراتهم كراسي .وباقي فئات الشعب وهم اﻷكثرية،
اقتعدوا على اﻷرصفة أو على أسوار المساحات البيتونية الخالية تماما ً من اﻷشجار
واﻷعشاب والزهور!
تجرأ واشترى من الباعة عرنوس ذرة أو كاسة قهوة..
ممن ّ
من خﻼل مراقبتيّ ،قلة قليلة ِ ﱠ
بسبب الغﻼء الفاحش.
لﻸسف ،لم ُ ّ ْ
نوفق يوما ً بمسؤول في هذه المحافظة ،ليجعل منها »عروس الساحل« كما
نتبجح في وصفها تاريخيا ً.
ﱠ
سأفترض ،على خﻼف قناعتي ،بأن مؤسسات الدولة ،فقيرة ،ﻻ تملك موارد مالية
لتحسين الواقع الخدمي .رغم كثرة الموارد المتوفرة فيما لوا أرادوا..
طيب ،رجال اﻷعمال وأمراء الحرب ،الذين أثروا خﻼل اﻷزمة ،وأصبحت مداخيلهم
التبرع بـ  %1من ثرواتهم لتجميل سورية؟!
بالمليارات ..هل يصعب عليهم ّ
رجل في العالم )جون روكفلر( والمعروف ببخله
أذكر أنني قرأت منذ فترة عن أغنى
ٍ
وتجهمه وانشغاله الدائم بإحصاء ثرواته .وقد كان دخله اﻷسبوعي مليون دوﻻر .لكنه لم
ّ
يكن يعرف الرفاهية أبدا ً .حتى أنه في سن الثالثة والخمسين من عمرهُ ،
بمرض
أصيب
ٍ
َ
ّ
عضال بسبب ّ
يتمكن من تناول الطعام سوى كأس من الحليب مع
توتره الدائم ،جعله ﻻ
ً
يتذمر دائما ويقول» :أنا الذي يملك المليارات ،وليس
عدة قطع بسكويت في اليوم .وكان ّ
ّ
بمعدل دوﻻرين في اليوم؟!« وساءت حالته كثيرا ً وهزل
بمقدوري أن أتناول الطعام ّإﻻ
ّ
وتوقع الكثيرون أن أيامه باتت معدودة .إلى أن قال له أحد مستشاريه» :سيدي،
جسمه،
من خﻼل معرفتي الطويلة بك ،لم ألمحك يوما ً تبتسم ،لم أشعر يوما ً بأنك سعيد في
ً
ً
سعيدا،
رأيا ،قرأته في أحد الكتب" :لكي تكون
حياتك ..رغم كل ما تملكه .سأقترح عليك
تتبرع بجزء مما تملك يا سيدي؟«
عليك أن تمنح السعادة لﻶخرين" .لماذا ﻻ ّ
وبالفعل ،فقد أخذ روكفلر بنصيحة مستشاره .وبدأ ّ
التبرعات للمشافي والمدارس
يقدم
ّ
وتحسنت أحواله النفسية وشفي من مرضه ،وعاش
ومشاريع البلديات قيد التجهيز،
ﱠ
ثﻼثين عاما ً إضافية عن الموعد الذي ّ
شخصه له اﻷطباء.
فهل سنسمع عن كبار حيتان الفساد لدينا قصصا ً مماثلة؟
اليساري
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الصهيونية تتقدم سياسيا وواقعيا لﻸمام وتحاصر العرب والفلسطينيين ،وتقضم شيئا من
الذي كان متاحا على طاولة المفاوضات ،وفق سياسة "الحصار وتضييق الخناق والتقدم
لﻸمام" دوما.

حدث هذا منذ بداية المفاوضات ،بعدما قضمت الصهيونية وعصاباتها المسلحة حدود
التقسيم في قرار اﻷمم المتحدة عام 1947م ،إلى ما عرف بـ"الخط اﻷخضر" أو الحدود
الواقعية بينها وبين القوات العربية بعد وقف إطﻼق النار في حرب عام 1948م ،ثم في
حرب عام 1967م قضمت الصهيونية حدود "الخط اﻷخضر" واحتلت المزيد من
اﻷرض ،وفي مفاوضات أوسلو في التسعينيات طرح الصهاينة على الفلسطينيين سلطة
منقوصة ،على وعد بمزيد لم يتحقق أبدا ،ثم تم قضم هذا المزيد عبر عشرين عاما ،من
اﻻستيطان والمزيد من اﻻستيطان.
إنما للمرة اﻷولى هذا العام يحقق الفلسطينيون منحنى جديدا في مسار ما سمى
بـ"المفاوضات" ،أو "مفاوضات السﻼم"!!
للمرة اﻷولى يقضم الفلسطينيون وﻻ يتم القضم منهم ،ويردون الصاع للصهيونية في
مشروع "صفقة القرن" كتسوية كانت مقترحة للصراع.

للمرة اﻷولى أول ظهور لمنحنى "القضم من الصهيونية" كان في عز عنفوان دونالد
ترامب ،وتفجيره لكافة التناقضات في "مستودع الهوية" العربي ليحيد القرار العربي
الرسمي ،حينما نجح الفلسطينيون في وقف مخططات السيطرة على القدس والمسجد
اﻷقصى بدمائهم الذكية ،رغم تنفيذ قراره نقل السفارة الفلسطينية إلي القدس ،حيث كان
الشاهد أن المنحنى ظهر دون أى دعم دولي أو إقليمي ،ومصدر قوته الوحيد كان المدد
الشعبي الفلسطيني /المقدسي خارج كل الشعارات السياسية وتناقضاتها الموروثة.
أما تأكيد المنحنى وظهوره الثاني والحاسم؛ فكان بعد سقوط ترامب في اﻻنتخابات
اﻷمريكية ونجاح بايدن ،ومحاولة الصهيونية تثبيت مكتسبات "صفقة القرن" ومخلفاتها
بالقوة الغاشمة أيضا ،وذلك عندما حاولوا استبعاد القدس من اﻻنتخابات الفلسطينية،
لتنتهي المعركة بتأجيل اﻻنتخابات برمتها ،ويرفض الفلسطينيون الخضوع .ثم حاول
الصهاينة الكرة مجددا عبر السعى لتهجير سكان حي "الشيخ جراح" في القدس ،لينتفض
الفلسطينيون ضدهم في شهر رمضان الكريم ،وعندما حدثت عدة اقتحامات للمسجد
اﻷقصى ،اندعلت انتفاضة فلسطينية شاملة ،تدخلت فيها أطراف المقاومة المسلحة
الفلسطينية ردا على القصف الصهيوني بسﻼح طيران اﻻحتﻼل ،قبل أن ترضخ
الصهيونية ونصل ﻻتفاق وقف إطﻼق النار ،بحضور مصري يعي ذاته هذه المرة.

 مع قرار بايدن وتصريحات وزير خارجيته مؤخرا بعودة
قنصلية أميركا في القدس الشرقية ،والتمثيل الدبلوماسي مع
الفلسطينيين ،يمكن القول بكل أريحية إن المعركة الكبرى على
المخلفات السياسية لـ"صفقة القرن" ،قد انتهت لصالح الفلسطينيين
وحراكهم الشعبي وصمودهم اﻷسطوري.

والعﻼمة البارزة الدالة اﻵن على نهاية المعركة على مخلفات "صفقة القرن"،
واستقرارها في مزبلة التاريخ ،هو ما أعلن عنه بايدن ووزير خارجيته بلينكن منذ عدة
أيام قليلة ،عن النية في فتح القنصلية اﻷمريكية في القدس الشرقية كتمثيل دبلوماسي بين
اﻷمريكان والفلسطينيين ،بعدما كان ترامب قد أغلقها عام 2019م ودمجها في التمثيل
الدبلوماسي مع الصهاينة في السفارة التي افتتحها في القدس.

ذلك الحراك الشعبي الذي تجاوز كافة اﻻستقطابات السياسية وتناقضاتها ،في انتصار
ملحوظ يتكرر لـ"الذات العربية" الشعبية وتجاوزها لتمثﻼتها النخبوية والسلطوية ،دفاعا
عن "مستودع هويتها" ومكوناته ،وكأنها تتحدى النماذج المعرفية المتعالية التي كانت
تحاكمها منذ نهاية القرن الماضي ،في أطروحات عقلية ونظرية مجردة.

فاﻵن فقط يمكن القول :إن المعركة على مخلفات الصفقة قد انتصر فيها الفلسطينيون،
بجهدهم الشعبي أوﻻ وقبل أي شيء وقدرتهم المتجردة من أي انتماء سياسي استقطابي،
سوى الدفاع عن "مستودع هويتهم" دون سقف أو استعداد للتنازل.

مصر

ويمكن أن ُيطرح السؤال :هل حقق الفلسطينيون بحراكهم الشعبي ،وتجاوزهم
لﻼستقطابات الموروثة الحاضرة في المشهد الفلسطيني والعربي ،ما هو أكثر من
اﻻنتصار على إرهاب "الدولة" ،الذي تمارسه "إسرائيل" كقوة احتﻼل أجنبي عليهم ،في
انتفاضة القدس اﻷخيرة عام 2021م؟

اﻷجابة أن الفلسطينيين في هذه اﻻنتفاضة وضعوا ﻷول مرة في تاريخ الصراع مع
الصهاينة :منحنى جديدا ،حيث طوال التاريخ المرير من التفاوض مع الصهاينة ،كانت
LEFTIST

وليتم للمرة اﻷولى في تاريخ المفاوضات مع الصهيونية ظهور منحنى جديد ،بتثبيت
وإيقاف استراتيجية "الحصار وتضييق الخناق والتقدم لﻸمام" ،التي كان يتبعها الصهاينة
في المفاوضات ،ويرد الحراك الشعبي الفلسطيني الصاع له صاعين ويقضم "صفقة
القرن" بأكملها ،وينتصر في معركة الصراع على مخلفاتها ،بعد رحيل ترامب ،التي
وضع إع ﻼن بايدن وبلينكن اﻷخير الفصل اﻷخير فيها ،بنية إعادة افتتاح القنصلية
اﻷمريكية والتمثيل الدبلوماسي مع الفلسطينيين في القدس الشرقية.
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أعتقد أن الدرس المستفاد هو ضبط الشعبي للرسمي ،وقدرة "مستودع الهوية" العربي
على تجاوز اﻻستقطابات السياسية وتوجيه الجميع للطريق الصحيح ،فعندما تعرض
"المسجد اﻷقصى" للخطر تجاوزت "الذات العربية" في قاعدتها الشعبية ،كافة أوهام
النخب العربية الثقافية والسياسية عن اﻻستقطابات واﻷحكام المسبقة ،واختصرت
الطريق بين الهزيمة والصمود ،بين التنظير والتطبيق.

فقط اﻵن واستكماﻻ لضبط الشعبي ما هو رسمي بتمثﻼته المختلفة ،على المسارات
السياسية العربية فقط بكل هجوء ودون ضجيج وصوت مرتفع ،أن تتبع المنحنى الجديد
الذي وضع الفلسطينيون لبنته ،والمراكمة عليه وتحويله إلى سياسية عامة هادئة ،وهو
سياسية "القضم من الصهيونية" شيئا فشيئا.
وتحويل اللحظة التاريخية الحالية التي تحسب أكثر ما تحسب على المد الشعبي العربي،
وثوراته الكبرى في القرن الجديد وتجاوزها لكافة التناقضات السياسية المورثة ،تحيل
هذه اللحظة إلى نقطة انطﻼق مركزية جديدة.
والعمل السياسي والشعبي الملتزم والهاديء لعودة "الذات العربية" و الحركة باستمرار
وفق سياسة "القضم من الصهيونية" على مهمل ،وصوﻻ للحظة قريبة وليست بعيدة على
عكس ما قد يتخيل البعض ،تتفكك فيها "المسألة اﻷوربية" ومتﻼزماتها وعقدها الثقافية
وعلى رأسها المشروع الصهيوني ودولته "إسرائيل".
نعم نحن في مرحلة "القضم من الصهيونية" على مهل ،وتفعيل هذه السياسية في ملفات
صغيرة هنا وهناك ،ونجاحات دبلوماسية وشعبية صغيرة تتراكم على بعضها ،وتسير
بالتوازي ،تحينا للحظة تفكك "المسألة اﻷوربية" وتمثلها اﻷمريكي ،التي ستكون إشارة
تفكك تبعاتها ومتﻼزماتها الثقافية ،وفي القلب منها الصهيونية ودولتها.

فتحية للفلسطينيين وحراكهم الشعبي ،على ما ُقدر له من شرف ،وكونهم على قدر
المسئولية ورفدهم لـ"الذات العربية" .وﻻ يسقط من بال الكثيرين أن مشروع الثورات
العربية الكبرى في القرن الجديد ،بدأ بخروج حركة طﻼبية واسعة خارج اﻻستقطابات
السياسية الموروثة رد الفعل لـ"المسألة اﻷوربية" يمينا ويسارا ،دعما لﻼنتفاضة
الفلسطينة الثانية عام 2000م ،وتطور حراك هذه الحركة الطﻼبية عبر عقد كامل من
الزمان رفضا للتمثﻼت السياسية السائدة سلطة ومعارضة ،وصوﻻ لبدايات العقد الثاني
من القرن الجديد ومشروع الثورات العربية الكبرى ،لتجاوز "المسألة اﻷوربية" بكافة
تناقضاتها وفصائلها التاريخية.
وتحية لسياسة "القضم من الصهيونية" على مهمل؛ تحينا لتفكك "المسألة اﻷوربية"
وتمثلها اﻷمريكي /الصهيوني ،وظهور "الذات العربية" الكامنة بـ"مفصلية ثقافية" بكر،
تضخ الدماء وتدفع اﻷمل في الحضور اﻹنساني برمته ،بعدما تكلس ووصل لمرحلة
الجمود مع شعارات "المسألة اﻷوربية" وتمثﻼتها العربية يمينا ويسارا 

 نعم لقد أزيحت البروليتاريا من على خشبة المسرح العالمي
قبل أن تكتب آخر صفحات التاريخ وتغلق سجل التاريخ نهائيا
وإلى اﻷبد ،غير أن البورجوازية الوضيعة في لبنان وهي ٌ
شت
بليد من أشتات البوزرجوازية الوضيعة في العالم التي أزاحت
البروليتاريا إلى الكواليس وأخذت تكتب آخر صفحات التاريخ
تبين أنها اليوم في لبنان تلغو لغة ﻻ يتعرف عليها التاريخ.
ّ

اﻷردن

ميشيل عون الذي وصل إلى كرسي الرئاسة من خﻼل بندقية حزب ﷲ وتخاذل وليد
جنبﻼط الجبان دائما ً وسليمان فرنجية ،هذا الميشيل الرئيس يقرر خﻼل بضعة الشهور
اﻷخيرة حرق لبنان ومواطنية المﻼيين الستة ﻷجل رفعة وسعادة إبنته تشانتال ،ولذلك
يرفض الموافقة على تشكيل مجلس الوزرا مدعيا إعتمادا على رأي أحد المستشارين
القانونيين المرتزقة أنه الشريك المثيل لرئيس مجلس الوزراء في تشكيل مجلس
الوزراء!!
بري ؛ نحن ﻻ نشتبه
ﻻ تكاد تفرينا دهشتنا بكراسة ميشيل عون حتى تزاوجها كراسة نبيه ّ
بالفقه الدستوري لنبيه بري ولذلك نشتبه بكراسته  .فكيف له أن يوافق على دعاوى عون
السمجة بأنه الشريك المثيل لرئيس مجلس الوزراء في تشكيل المجلس  .نبيه بري الذي
كان قد حصر تفسير الدستور بالبرلمان وليس بالمجلس الدستوري لم يتحرك في تفسير
ادعاءات عون وفق الدستور  .البند  4من المادة  53من الدستور اللبناني ﻻ تقول بأن
لرئيس الجمهورية أن يسمي أي وزير في مجلس الوزراء وهي تقول أن رئيس
الجمهزرية " . .يصدر باﻻتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة
ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم – فهل هذا يعني أن رئيس الجمهورية يمكنه
إقالة أحد الوزراء منفرداً فيمكنه بالمقابل أن يعين وزراء منفردا ً!؟
في الفقه الدستوري الذي ﻻ يغيب عن فقه نبيه بري أن رئيس الدولة سواء كان ملكا ً غير
منتخب كما في بريطانيا ،أم منتخبا ً من قبل الشعب كما في فرنسا ،أم منتخبا ً من قبل
البرلمان كما في لبنان وإسرائيل فوظيفته تنحصر في الحفاظ على الدستور وعلى اﻷمن
الوطني ؛ ذلك هو القسم الذي أمﻼه نبيه بري على ميشيل عون حال انتخابه في البرلمان
 .شراكة عون في الموافقة على شرعية الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء ﻻ
تتعدى عدم المساس بالدستور أو باﻷمن الوطن  .رئيس الدولة ﻻ شأن له ببرنامج الحكم
وسياساته.
لماذا إذا ً ﻻ يعقد نبيه بري جلسة للبرلمان ليقرر تفسير البند الرأبع من المادة  53والذي ﻻ
يقول بحق رئيس الجمهورية بتسمية أي وزير في مجلس الوزراء.
الدستور منع صراحة رئيس الجمهورية من التصويت على قرارات مجلس الوزراء
فكيف يمكن اﻹدعاء بحقه في تعيين وزراء يصوتون بالنيابة عنه على قرارات مجلس
الوزراء !؟ 
اليساري
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LEFTIST

 يقول العالم والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون
المتدينة ﻻ تشعر بتأنيب
)» :(1931 - 1841الشعوب
َ ِّ
أخﻼقيا أو قانونيا ﻷنها نشأت
الضمير عندما ترتكب خطأ
ّ
على مفهوم أن العبادة تمحي الذنوب«.
***
في  10يوليو  2013بدأ تليفزيون الخليج البحريني في
بث مسلسل درامي من  30حلقة بعنوان ”الحﻼل
والحرام“ ،قيل أنه يناقش فكرة وجودهما في حياة الناس،
ونظرة مجتمع العربان لهما ،وكيف يراهما كل شخص
من منظوره الخاص ،وذلك من خﻼل مجموعة من
اﻷحداث التي يتعامل معها المجتمع بازدواجية ،كما
يوضح حاﻻت الفقر واﻷلم والمعاناة واﻵهات التي ُتعزَ ف
في نفوس وأجساد المجتمع من جراء وجودهما.

المباح ،ﻷنه خطأ ،إما خجﻼ أو
قد ﻻ يفعل هذا الحﻼل ُ
خشية من اﻵخرين أو  -وهذا هو اﻷرجح  -حتى ﻻ يقتدي
به العوام ،وهو على قناعة في أعماق نفسه بأنه مباح
وسلطويا ،وفي استطاعته فعله في أي وقت دون
دينيا
ً
ً
تأنيب من ضمير أو محاسبة من أحد! ،من هنا نشأت
وترعرعت أحط ثقافة دينية على اﻹطﻼق ،إذ يمكنها أن
تتسامح مع القاتل والمتحرش والمغتصب والسارق
والكذاب والغشاش والفاسد وحتى القاتل ،مادام يردد
أقره ومارسه نبي اﻷسلمة
التلقين الديني السلطوي الذي ﱠ
ً
مطلقا
وإلزاميا من بعده؟!  ...وﻻ تتسامح
رسميا
وأصبح
ً
ً
المعارض أو ُ ِ
داعيا لما ينفع الناس
المخالف مهما كان
ً
مع ُ ِ
من فعل الخير واﻹلتزام بالصواب والبعد عن الخطأ!؟!
وثقافيا  -يعبدون نبيهم،
تاريخيا
العربان والمتأسلمون -
ّ
ّ
ويقدسون زعماءهم ورؤساءهم الفاسدين والقتلة
والسفاحين ،بصرف النظر وغياب العقل عن أفعالهم مهما
جانبها الصواب وانغمست في الفساد واﻻنحطاط ،ﻷنها
حﻼلْ ،
إذ ﻻ يأتيهم الباطل من بين أيديهم وﻻ من خلفهم!.
المدمرة مجموعة من الخبثاء
الثقافية
الخلطة
هذه
وضع
ِّ
الفرس كمسوغ ﻻ أخﻼقي ،كي يستفيد منها الحكام
العباسيين في وقتهم ،ومن ثم يمكنهم هم اﻻستفادة منها،
ً
يتبعه جميع الحكام وتجار الدين وقطاع
وأن تكون
منواﻻ ﱠ ِ ُ
اﻷرزاق في كل زمان ومكان ،وقاموا بتثبيتها في القرآن
)اليثربي تحديدًا( وفي السيرة والسنة النبوية وجعلوا من
نبي اﻷسلمة ،وسلوكه وتصرفاته }أسوة حسنة لمن كان
اﻵخر{ )اﻷحزاب  ،(21إلى جانب
واليوم
يرجو ﷲ
ِ
َ
إعطائه خصائص وصفات وميزات زعموا أنه انفرد بها
دون غير من الناس عامة ،واﻷنبياء والمرسلين خاصة،
أنظر:
/https://ar.wikipedia.org/wikiخصائص_النبي_م
حمد

ولكن ،بعد الحلقة  ،13ودون أبداء أي سبب ،قامت شبكة
ام بي سي التي تعرض وتبث المسلسل ،بإيقافه .فكان من
الواضح أن مضمون المسلسل أثار حفيظة المستفيدين من
الحﻼل والحرام ،وهم  -بﻼ شك  -أصحاب السلطة
والنفوذ في المجتمع ،مع أنه  -بحسب ما قيل عنه  -قد
ً
ﱠ
نبي ِ اﻷسلمة رواه البخاريستاني ومسلم
تبنى
حديثا عن ّ
النيسابوري ،قال فيه» :الحﻼل ِّبين والحرام ِّبين ،وبينهما
أمور مشتبهات ﻻ يعلمهن كثير من الناس.«...
والمشتبهات هي اﻷمور الكثيرة التي يجتمع فيها الحﻼل
ً
حﻼﻻ ،ويعتبرها
معا ،كأن يعتبرها البعض
والحرام ً
بناء على قاعدة
حراما ،هنا يتم حسمها
البعض اﻵخر
ً
ً
يترجح
فقهية ،تقول) :إذا اجتمع الحل والحرمة في المحل
ﱠ
جانب الحرمة في اﻻبتداء واﻻنتهاء( ،بمعنى ان اﻷمور
التي يتم الحكم عليها بازدواجية من حيث حﻼلها
وحرامها ،يتم تحريمها كلية! ،ومن ثم يقفل باب النقاش
بشأنها ،وﻻ يتم تناولها عﻼنية!
***
سياسة الحﻼل أو الحرام عند العربان والمتأسلمين هي
يوميا ،على
إحدى المسلمات اﻷساسية التي يعانون منها
ً
غير شعوب اﻷرض جميعا ،وذلك ﻷنها فرض من إلههم
”اﻷكبر“ وأفعال نبيهم ”اﻷكرم“ ،رغم ما فيها من التباس
وغموض كبيرين ،إذ يمكن للبعض ممارستها ويصعب
على البعض اﻵخر ذلك .إنهم تربوا ونشأوا على ثقافة
أساسا على هذه
)إسﻼموية( ،منعدمة النظير ،تقوم
ً
السياسة الشاذة ،وليست على قاعدة ”الصواب والخطأ“،
تعرف عليها البشر قبل اﻷديان لتحميهم من
اﻷخﻼقية التي ﱠ
وتقربهم من اﻹنسانية.
أنفسهمّ ِ ،
رأسا
وقد جاءت هذه السياسة لتقلب الموازين اﻹنسانية
ً
على عقب ،وتقضي على المعنى الحقيقي لﻸخﻼق،
ً
حﻼﻻ ،وتخفض من قيمة
وترفع من قيمة الخطأ باعتباره
حراما ،بزعم أن إله اﻷسلمة فرضها
الصواب باعتباره
ً
وأن نبيها قد فعلها ،لذلك يقوم فقهاء الدين وسدنته
بترسيخها وحراستها والحرص الشديد على اﻹلتزام بها،
في حين ﱠ
أن الصحيح أو الخاطئ في سلوك البشر هو ما
جميعا ،كنهج أخﻼقي تفرضه
يجب أن يلتزموا به
ً
فيتسم
ضرورة العيش المشترك في سﻼم ووئام بينهم،
ِّ
سلوك اﻷغلبية العظمى منهم بقدر من اﻹنسانية ،مما ِّ
يقلل
من انحرافاتهم واعتداءاتهم على بعضهم البعض.
إن شذوذ هذه السياسة يبيح ﻷصحاب السلطة والنفوذ في
المجتمع وحدهمْ ،
أن يفعلوا الخطأ ﻷنه حﻼل لهم،
ويحرصوا في نفس الوقت على ﱠأﻻ يفعله اﻵخرون ﻷنه
ِ
حرام عليهم ،ولذلك ﻻ يحاسبهم أحد ﻻعتبار ما يفعلونه
ُﱠ
والكتاب
يحمل المؤرخين
هو عين الصواب ،وهذا
ِ
والفقهاء ورجال الدين الموتورين على تبرير سلوكياتهم
الخاطئة ،بأنها حﻼل فعله النبي الكريم! الخطأ هو أن
ترتكب أنت ما يحرمونه عليك! .صحيح أن البعض منهم

مصر

وإلى جانب غزواته وما صاحبها من سلب ونهب وسبي
ً
أفعاﻻ شاذة وسلوكيات منحطة
واغتصاب وقتل ،ذكروا
قام بها ونعتوه بـ”الكريم“ ،وهو بالفعل كان كريًما بالنسبة
الرسول َ ُ ُ
آتاكم ﱠ ُ ُ
وما
فخذوهُ َ َ
﴿وما َ َ ُ ُ
لهم وحدهم ،وقالوا للعوامَ َ :
َهاكم َ ْ
فانتهوا﴾ )الحشر  ،(7على أساس أهم هم
عنهُ َ ْ َ ُ
نَ ُْ
وحدهم الذين حددوا ومازالوا يحددون للعوام ما أتى به
الرسول وما نهى عنه.
ما هو هدفهم من ذلك؟
***
من ناحية ،يؤكدون على أن نبى اﻷسلمة بشر ،مثل كل
ويخطئ،
ويتبول
البشر ،يأكل ويشرب
ويتبرز ويمرض ُ
ﱠ
ﱠ
بشر
إنما أ َنَا َ َ ٌ
وهذا ما قاله عن نفسه وضوح فى الحديث ِ ] :ﱠ َ
رجل آذَيْت ُهُ َ ْأو َ َ ْ
جلدت ُهُ
كما َ ْ َ ُ
َ ْ َ ُ
فأيما َ ُ ٍ
يغضب ْ َ َ ُ
البشر َ َ ﱡ َ
أغضب َ َ
وصﻼة ً[) ،أخرجه اﻹمام أحمد عن
فاجعلها َلهُ زَ َكاةً َ َ
َ ْ َْ َ
اﻷعرج عن أبي هريرة في مسنده( .كما وردت في قرآنه
اﻵية  110من سورة الكهف تأمره بالقول ُ ْ
إنما أ َنَا
﴿قل ِ ﱠ َ
مثلكم﴾ أى أنه يصيب ويخطئ ﻷنه يفعل ما يفعله
َ ٌَ
بشر ِ ْ ُ ُ ْ
دائما " اللهم إني بشر أنسى كما
البشر ،أيضا كان يقول ً
ينسى البشر".
ومن ناحية أخرى يزعمون أنه معصوم من الخطأ ،لكونه
أفضل اﻷنبياء والمرسلين) .أنظر كتاب :عصمة اﻻنبياء
لﻺمام فخر الدين الرازي ،تقم ومراجعة ﷴ حجازي،
الناشر مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط .(1987 ،1وبذلك
تمكنوا من تضليل أتباعهم بخلق شخصية نبوية تجمع بين
الخصال البشرية والخصال الربانية المزعومة ،فجعلوه
ً
حﻼﻻ
يفعل الحرام ويرتكب الذنوب والمعاصي لتكون
مباحا له وﻷصحابه من حوله ،ولخلفائه من بعده ،كما
ً
ً
مباحا لرجال الدين
حﻼﻻ
تكون ،على مر اﻷزمنة،
ً
والحكام بصفتهم ورثة اﻷنبياء وحماة الدين ،وتكون
اليساري
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حراما على غيرهم .هناك آيات قرآنية عديدة وصريحة
ً
تشير إلى ذلك ،منها ً
مثﻼ ما جاء في سورة الفتح} :إنا
فتحا مبينا ليغفر لك ﷲ ما تقدم من ذنبك وما
فتحنا لك ً
تأخر{ .هذه اﻵية كما هو واضح تجعل من الغزو وما
بابا
يرافقه من سلب ونهب وسبي واغتصاب وقتلً ،
للمغفرة وتدعو النبي وأتباعه إلى ارتكاب المزيد من
الذنوب والمعاصي مدى الحياة .وفي سورة ﷴ نجد:
}فاعلم أنه ﻻ إله ﷲ واستغفر لذنبك{ وفي سورة النصر
طلب القرآن منه اﻻستغفار }واستغفره إنه كان توابا{،
أما ذنوبه المقدسة والتي أتى القرآن على ذكرها فهى
كثيرة ،منها:
 -1إخفاؤه طﻼق زينب بنت جحش من زوجها زيد بسبب
لخوفه من الناس ،فجاء قرآنه ليقول له في سورة اﻷحزاب
}وإذ تقول للذى أنعم ﷲ عليه وأنعمت عليه أمسك عليك
زوجك واتق ﷲ وتخفى فى نفسك ما ﷲ مبديه وتخشى
الناس{.والذنب الذي ارتكبه النبي الكريم هنا هو تذكير
القرآن له أن واجبه هو خشية ﷲ وليس الناس كما جاء في
نفس سورة }وﷲ أحق أن تخشاه{.
 -2سماحه للمنافقين وغير المؤمنين بالقعود عن الجهاد،
فقال له القرآن في سورة التوبة }إنما يستئذنك الذين ﻻ
يؤمنون با واليوم اﻷخر{ ..والدليل على كونه ذنب هو
عفو ﷲ عنه والعفو ﻻ يكون إﻻ بعد ذنب بحسب ما في
سورة التوبة }عفا ﷲ عنك لما أذنت له{.
إرضاء لزوجاته وفى هذا جاء
 -3تحريمه ما أحل ﷲ له
ً
اللوم في سورة التحريم }يا أيها النبى لم تحرم ما أحل ﷲ
ﱠْ
لك تبتغى مرضاة أزواجك وﷲ غفور رحيم{ .فهو قد
إرضاء
أخطأ عندما حرم على نفسه مارية القبطية
ً
لزوجتيه عائشة وحفصة.
 -4مفاخذته لعائشة وهي في السادسة من عمرها لعدم
استطاعته مضاجعتها نظرا لصغر سنها ،فكان يضع إربه
)قضيبه( بين فخذيها ويدلك به فرجها تدليكا خفيفا ،ﻷنه
كان يملك إربه على عكس المؤمنين  ...كما قالت عائشة!
 -5زواجه من عائشة وهي قاصر إذ لم يتجاوز سنها تسع
سنوات.
وهنا يقول الشيخ يوسف القرضاوي المشهور بالزواج من
من
يئسن ِ َ
والﻼئي َ ِ ْ َ
صغيرات السن ،وبناء على اﻵية َ } :ﱠ ِ
فعدتهن َ َ َ
ْتم َ ِ ﱠ ُ ُ ﱠ
أشهر
إن ْ
َْ ِ ِ
ثﻼثةُ َ ْ ُ ٍ
ارت َب ُ ْ
المحيض ِمن ِّ َ ِ ُ ْ
نسائكم ِ ِ
يحضن] {..الطﻼق » :[4:ﱠ
إن معنى ذلك أن
والﻼئي َ ْلم َ ِ ْ َ
َ ﱠ ِ
المرأة قد تتزوج قبل المحيض ،وكذلك فعل النبي ،وﻻ
دليل يدل على أن ذلك خاص بالنبي وحده«!
 -6إستحﻼله سبي النساء ومعاشرتهن جنسيا ،عندما سبى
صفية بنت يحي ،على إثر هزيمة قومها في غزوة خيبر،
جنسيا في نفس اليوم الذي قتل فيه
ثم أخذها وعاشرها
ً
جميع أفراد أسرتها) .أنس بن مالك المحدث :البخاري ـ
المصدر :الجامع الصحيح ـ الصفحة أو الرقم(2235 :
الغراء“
وهذا ما جعل فقهاء اﻹسﻼموية وحماة الشريعة ” ﱠ
يبيحون اغتصاب اﻷسيرات المتزوجات في الحروب،
بحجة أنه "يفك حصنها باﻷسر" ،أي أن أسرها ُينهي عقد
كأمة عنده.
زواجها ،فتصبح حﻼﻻ لمن يملكها بعد الحرب َ ٍ
 -7أباحته لرضاعة الكبير ،بناء على رواية عائشة عن
زوجة أبي حزيفة مع عبدها سالم ،حيث قال لها:
»أرضعيه تحرميه عليك« وفي رواية »أرضعيه حتى
يدخل عليك« ،وفي رواية ثالثة أنها قالت له » :وكيف
أرضعه وهو رجل كبير فتبسم وقال» :قد علمت أنه رجل
كبير« .رواه مسلم في صحيحه ورواه غيره .وفي الموطأ
والمسند وسنن أبي داود أن عائشة كانت تأمر أخواتها
LEFTIST

وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من
الشباب!
 -8واﻷدهى واﻷمر هو إباحته للرجل أن ينكح زوجته
يمر على موتها ست ساعاتْ ،
إذ اضطجع هو
الميتة إن لم ُ ﱡ
عاريا والبسها
قميصه وبقي
خلع
ان
بعد
نفسه مع ميتة
ً
َ
إياه ..فقال له العربان إنه فعل شيئا لم يعتادوا عليه ..فقال
ﱠإنه فعل هذا ليخفف عنها ضغطة القبر…!
أما موقفه من المرأة ،فمن الواضح أنه كان يعاني من
 -9ﱠ
مما جعله يحتقرها ويحط من قيمتها
مشكﻼت كبيرة معها ،ﱠ
في المجتمع ،فهي على سبيل المثال ،في نظره :عامة أهل
النار )صحيح البخاري  ..كتاب النكاح  ..باب ﻻ تأذن
المرأة في بيت زوجها إﻻ بإذنه( وهي ضلع أعوج
)صحيح البخاري  ..كتاب النكاح  ..باب المداراة مع
النساء( وهي ناقصة عقل ودين وأكثر أهل النار،
وشهادتها صف شهادة الرجل )صحيح البخاري  ..كتاب
الحيض  ..باب ترك الحائض الصوم(.

سورة ﷴ .15
استمر الحال على هذا المنوال إلى أن جاء الفرس
العباسيون الذين وضعوا للعربان بداية التأسلم الحالي
فحرموا شرب الخمر على
)القرآن اليثربي والسنة(،
ﱠ
رعاياهم بأحاديث مفبركة لسد ثغرة عدم وجود تحريمه
في القرآن .وظلت الخمر تباع وتشترى ً
علنا في بغداد
وغيرها من المدن ،ولكن حيازتها وشربها ً
علنا جريمة
يعاقب عليها القانون بالنسبة للشعب وخصوصا الفقراء
الذين يمثلون السواد اﻷكبر منه .أما اﻷغنياء والحكام ،فﻼ
أقر الفرس
حرج عليهم ﻷنه ”لذة للشاربين“ .وبذلك ﱠ
العباسيون سياسة ”حرام عليكم حﻼل علينا“ ،وحتى يبتعد
الفقراء من رعاياهم عن الخمر ،وصفوها بأنها ”أم
الخبائث“ وفبركوا احاديث تبين خطورة شربها.
***
إن الديانة اﻹسﻼموية كانت ومازالت هي القوة الرادعة
ﻷي شيء يجب ﱠأﻻ يكون متاحا للجميع ،ويجب أن يكون
خاصا بالنخب السياسية والدينية واﻻجتماعية وحدها،
ً
يتيحون ﻷنفسهم اﻻستمتاع بكل ملذات الحياة ،ويدفعون
المال لما يسمونهم علماء وفقهاء ،ﻹقناع شعوبهم بأن ما
يستمتعون به في حياتهم ،حرام على غيرهم ،وأن كل هذه
المتع تنتظرهم في الجنة )انهار من عسل مصفى ولبن
وخمور لذة للشاربين ...ونساء في غاية الجمال وغلمان
مخلدون ...إلخ(!
***
السادة المتحكمون في السياسة والدين واﻻقتصاد ومصائر
يعدون العوام بالجنة في اﻵخرة ليبرروا حياة جهنم
العبادِ ،
دائما أن الدنيا ليست
التي خلقوها لهم .وهم يرددون
ً
دارهم ،ومع ذلك يضعون أياديهم على كل شيء
يستطيعون الوصول إليه في حياتهم ،دونما اعتبار لكونه
ً
حراما.
حﻼﻻ أم
ً

وهي كالكلب اﻷسود والحمار )صحيح البخاري  ..كتاب
الصﻼة  ..باب من قال ﻻ يقطع الصﻼة شئ ،وصحيح
مسلم  ..كتاب الصﻼة  ..باب قدر ما يستر المصلي(
والمﻼئكة تلعنها إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت
فبات غضبان عليها لعنتها المﻼئكة حتى تصبح )صحيح
البخاري  ..كتاب بدء الخلق  ..باب ذكر المﻼئكة( وتأتي
وتذهب في صورة شيطان )صحيح مسلم  ..كتاب النكاح
 ..باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي
امرأته( ﻻ يحل لها الصوم إﻻ بإذن زوجها )صحيح
البخاري  ..كتاب النكاح  ..باب ﻻ تأذن المرأة في بيت
زوجها ﻷحد إﻻ بإذنه( .مصدر للشؤم مع الدار والفرس
)صحيح البخاري  ..كتاب النكاح  ..باب ما يتقى من شؤم
المرأة .(..أنها أضر فتنة وشؤم على الرجال )صحيح
البخاري  ..كتاب النكاح  ..باب ما يتقى من شؤم
المرأة(… إلخ.
***
هذا غيض من فيض لتصرفات النبي الشاذة وﻵرائه
المتخ َِّلفة ،وحتى إن لم يلتزم أو يعمل بها عامة العربان
وتعدﱡ
والمتأسلمين في حياتهم ،فهي موجودة تحت أمرهمَ ُ ،
من ثوابت الدين بالضرورة ،ويمكنهم العمل بها خفية إن
أرادوا ،خاصة وأن العمل بها عﻼنية في الوقت الراهن،
قد تعرضهم لﻼستهجان وربما العقاب .إنها دليل على
مدى خبث من وضعوها ،ومدى استهانتهم بعقول البشر،
ولكنها في نفس الوقت كانت تشبع الميول النفسية
المريضة لديهم ،وتفعل نفس اﻹشباع في نفوس المؤمنين
بها على مر العصور.

إنهم كما قال شوبنهاور كالديدان المضيئة التي تحتاج إلى
الظﻼم لتتألق .يدعون العباد إلى الزهد والتقشف في الحياة
مرفهة
الدنيا ،وحرمان أنفسهم من متعها .ويعيشون حياة
ﱠ
مجهزة
في قصور فاخرة ،ويبثون سمومهم من بنايات
ﱠ
بمختلف أنواع الزينة والفرش الثمين والديكورات
والمكيفات .وعندما يمرضون يسرعون بالذهاب إلى
مستشفيات الكفار في أوروبا لطلب العﻼج! ،تجد في
بﻼدهم عشرات المساجد الفاخرة ومستشفى واحدًا يفتقر
ﻷبسط المرافق الصحية! .وفيها مدارس متهالكة
ومؤسسات خدمية تعج بالفوضى العارمة ،والنفوس
المحطمة ،يقول عالم اﻻجتماع العراقي
المريضة والقلوب
ﱠ
على الوردي » :في وطني يوجد مستشفى سيء لعﻼجك،
وعشرات المساجد الفاخرة للصﻼة عليك عند موتك«.

سياسة الحﻼل والحرام ﻻ صلة لها بالصواب أو الخطأ
أخﻼقيا،
أخﻼقيا أو ﻻ
وﻻ تبالي بما إذا كان العمل بها
ً
ً
ﻷنها وضعت ﻷهداف شخصية تبيح الحرام بزعم ﱠأنه
صواب لفئة معينة ،وتمنع الحﻼل بزعم ﱠأنه خطأ لدي فئة
أخرى! ،فمن المعروف ً -
قديما
مثﻼ  -عن العربان
ً
ً
وحديثا إدمانهم لشرب الخمر ،وفي بداية الهجمة المحمدية
محرما وإنما كان فقط اجتنابه أثناء اوقات
شربها
يكن
لم
ً
الصﻼة .وبعدما قويت شوكة النبي واحتاج للرجال
ولشجاعتهم في الغزوات ،رأى أن الخمر قد تكون سببا
في الهزيمة ،فأتى بآية ﻻ تشير للتحريم صراحة }إنما
الخمر والميسر رجز من أعمال الشيطان ،{.......ولم يقل
حرم عليكم شرب الخمر؟ لمعرفته أن في تحريمها
مثًﻼ ّ ِ ُ :
سيحرم عليهم
مجازفة خطيرة قد تقلب العربان عليه ﻷنه
ِّ
عادة قديمة ،لم تحرمها أديانهم السابقة .فاستمروا في
شربها في غير ايام الغزوات ،ومن المؤكد أنه شربها
أيضا ،ﱠ
وإﻻ ما عرف أنهــا )لذة للشاربين( ،كمــا جــاء في
ً

إذا كان الدين هو افيون الشعوب بحسب قول كارل
ماركس ،فإن هذا الدين تحديدًا هو أخطر ُمخ ِ َّدر جماعي
لمعتنقيه ،إذ يعمل على تغييب العقل الجمعي لديهم،
ليضحي المتأسلم بحياته وبنفسه من أجل رفاهية رجال
ِّ
وتجار الدين وقطاع الطرق ،وﻻ يهتم
الدين والحكام
ﱠ
بمشاكله الحياتية التي يتسببون في وجودها .وبذلك يتسنى
لهم الهيمنة والسيطرة عليه ،واستنزاف وسرقة ثروات
بلده وتكديسها في بنوك الكفار .وما دام الدين ﻻ ينفع
سواهم فﻼ بد من ِّ
سن القوانين لتحمي تجارتهم ،ومعاقبة
المخالفين لها بأقصى العقوبات ،مثل قانون ”ازدراء
اﻷديان“ وقانون ”اﻹفطار العلني في نهار رمضان“
وغيرها من القوانين العبثية التي ﻻ طائل من ورائها
سوى ترسيخ سياسة ”حﻼل علينا حرام عليكم“ ضمن
المسلمات اﻷولية التي يتمسك بها العربان والمتأسلمين،
وهي دليل دامغ على جهلهم وتخلفهم ،وأن الشك فيها
وتحضرهم 
لتمدنهم
ﱡ
جميعها هو سبيلهم الوحيد ﱡ ِ
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 هل حاربت المﻼئكة يوما مع المسلمين؟

لجميع المشركين ،أﻻ ترى أن جبريل  -عليه السﻼم -
كيف رفع قريات لوط إلى السماء فقلبها؟! فدل لما ذكرنا،
وﷲ أعلم ،وقيل :قاتلوا يوم بدر ،ولم يقاتلوا يوم أحد..فﻼ
ندري كيف كان اﻷمر؟ ) (470 /2

في قوله تعالى بسورة آل عمران" ولقد نصركم ﷲ ببدر
وأنتم أذلة فاتقوا ﷲ لعلكم تشكرون ) (123إذ تقول
للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثﻼثة آﻻف من
المﻼئكة منزلين ) (124بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم
من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آﻻف من المﻼئكة
مسومين )"(125

ويحسم اﻷمر الماتوريدي أن نزول المﻼئكة في اﻵيات
كان معنويا فقط ،حيث قال " المﻼئكة إنما أرسلت؛
لتطمئن بها قلوب المؤمنين ،وتركن إليها طباعهم"
)تفسير الماتوريدي (267 /10

يسود اعتقاد شائع بأن المﻼئكة حاربت مع المسلمين في
غزوة بدر كما هو موضح في النص وتفاسير تلك اﻵيات
حسب النزول ،وروايات أخرى أنها في غزوة أحد وأن
تذكير المسلمين ببدر على نحو أن ﷲ قد نصركم في
الماضي وأنتم ضعفاء وأضعف مما أنتم عليه اﻵن،
فاصبروا واتقوا سوف يرسل ﷲ لكم بالمدد اﻹلهي ،ومن
ذلك ما رواه الطبري " عن الضحاك ،كان هذا موعدا من
ﷲ يوم أحد عرضه على نبيه ﷴ ﷺ :أن المؤمنين إن
اتقوا وصبروا أمدهم بخمسة آﻻف من المﻼئكة مسومين؛
ففر المسلمون يوم أحد وولوا مدبرين ،فلم يمدهم ﷲ"
)تفسير الطبري  (180 /7والمعنى أن المﻼئكة كانوا 3
آﻻف لكن فرار المسلمين منع عنهم الخمسة..

ويبدو أن الماتوريدي اعتمد القول بالبشرى والطمأنينة
علة لذكر المﻼئكة ،فيكون ذكر نزول المﻼئكة علة
متأخرة عن السبب وهو أنه مجرد تشجيع وتحفيز
للمقاتلين على اﻷداء الطيب والشجاع في المعركة ،وعلى
اﻷرجح أن ذلك حصل بمعركة بدر ﻻ أحد ،ﻷن التشجيع
والبشرى معا في النص دﻻلة على النصر الحاصل
ٍ
بأحد فما دﻻلة ذكر البشرى
بمعركة بدر تاريخيا ،فلو كان
في الهزيمة؟
كذلك فالقول بأن المﻼئكة نزلوا لقتال المشركين هو خرق
لقوانين وسنن ﷲ في الكون بأن المعجزات الحسية هي
خاصة فقط باﻷنبياء للدﻻلة على ﷲ ،ﻻ أن تكون القدرة
اﻹلهية خارقة لقوانين الكون  ،فا قد خلق الكون بقوانين
صارمة ﻻ تختلف ..بينما قتال المﻼئكة )وهم في عالم
ميتافيزيقي ﻻمعقول وﻻمحسوس( للمشركين في بدر
)وهم في عالم فيزيقي معقول ومحسوس( هنا تضطرب
كل القوانين ،ويصبح قتال المﻼئكة يومها معجزة..فلماذا
لم يذكرها الشيوخ بهذا الوصف وهي أمر خارق
للعادة؟..أم أن ﷲ قد ذكر اﻵيات بوضوح مفهوم بعصر
التنزيل لكن الفقهاء في عصر التفسير المتأخر ب 300
عام زيفوا القصة وأضافوا إليها وكذبوا ووهموا أتباعهم
بإمكانية دعمهم عسكريا من المﻼئكة إذا حصلوا على
شروط التمكين بالصبر والتقوى؟

على فرض التفسير اﻷول أنها حصلت في معركة بدر،
فكيف ينزل ﷲ مﻼئكة محاربين بهذا العدد  3آﻻف ثم 5
آﻻف ثم يصف المؤمنين يؤمئذ )باﻷذلة( أي الضعفاء،
فالمنطق يقول أنهم أصبحوا أكثرية..!..وفي تقديري أن
النصر كان بيد المؤمنين أنفسهم بدﻻلة )إن تصبروا
وتتقوا( فيكون المعنى أن صبر وتقوى المسلمين في بدر
هو الذي منحهم الشجاعة في المعركة واﻹبداع في
التخطيط والتنفيذ ،وهذه أمور يفقدها القرشيون الذين ظنوا
أنهم اﻷقوى واﻷكثر عددا..ولم يحسبوا جانب الشجاعة
واﻹبداع والتخطيط عند اﻷقلية المحاربة ،وبالتالي فالدعم
المﻼئكي هنا كان معنويا ﻻ حسيا ماديا..فبمجرد أن تشعر
المقاتل أنه مؤيدا من ِ َقبل ﷲ فيكتسب آليا صفات التضحية
واﻹقدام واﻹيثار لينال البركة والخﻼص..
أما على فرض التفسير الثاني أنها حصلت في معركة أحد
وهو قول ابن عباس والكلبي والواقدي ومقاتل وابن
أسحاق )تفسير الرازي  ،(349 /8فكيف ينزل المﻼئكة
محاربين مع المؤمنين وتكون النتيجة هي الهزيمة؟..وأﻻ
يعد ذلك إهانة للمﻼئكة؟

مصر

حير علماء التفسير اﻷوائل
يبدو أن هذا اﻻضطراب ّ
فأضمروا المعنى كي ﻻ ُيقال عنه طعنا في الوحي
اﻹلهي ،ولكن قالوا أن اﻵية تحمل المعنيين ،أي أن ﷲ أمد
المؤمنين بالمﻼئكة فعﻼ ،وأن ﷲ لم يمدهم أصﻼ وبالتالي
لم ينزل المﻼئكة محاربين ،ومن هؤﻻء قول الطبري "
قال أبو جعفر..إن ﷲ أخبر عن نبيه ﷴ ﷺ أنه قال
للمؤمنين :ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثﻼثة آﻻف من
المﻼئكة؟ فوعدهم ﷲ بثﻼثة آﻻف من المﻼئكة مددا لهم،
ثم وعدهم بعد الثﻼثة اﻵﻻف ،خمسة آﻻف إن صبروا
ﻷعدائهم واتقوا ﷲ .وﻻ دﻻلة في اﻵية على أنهم أمدوا
بالثﻼثة اﻵف ،وﻻ بالخمسة آﻻف ،وﻻ على أنهم لم يمدوا
بهم" )تفسير الطبري (180 /7
لكن اﻹمام الماتوريدي كان أوضح وأصدق من الطبري
فقال أنه مجرد بشرى معنوية للمقاتلين ﻻ قتال حقيقي وأن
القصة التاريخية مجهولة ومضطربة  ،ففي تفسير
الماتوريدي " قوله) :فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من
المﻼئكة مردفين( ،يوم بدر ،وﻻ ندري كيف كانت
القصة؟ وليس لنا إلى معرفة القصة حاجة؛ سوى أن فيه
بشارة للمؤمنين بالنصر لهم ،والمعونة بقوله) :وما جعله

ﷲ إﻻ بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به( جعل في ذلك
تسكين قلوب المسلمين" "...قال آخرون :لم يقاتلوا ،ولكن
جاءوا بتسكين قلوبهم ما ذكر في اﻵية ،وﻻ يحتمل القتال؛
ﻷنه ذكر في اﻵية) :ويقللكم في أعينهم( ،ولو كانوا
يقاتلون لم يكن لما يقلل معنى؛ وﻷن الواحد منهم كاف

وهنا يسأل الرازي سؤاﻻ جريئا ﻻ يصدر سوى من عاقل
" أن المﻼئكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصيروا بحيث يراهم
الناس أو ﻻ يراهم الناس فإن رآهم الناس فإما أن يقال إنهم
رأوهم في صورة الناس أو في غير صورة الناس ،فإن
كان اﻷول فعلى هذا التقدير صار المشاهد من عسكر
الرسول ثﻼثة آﻻف ،أو أكثر ،ولم يقل أحد بذلك ،وﻷن
هذا على خﻼف قوله تعالى :ويقللكم في أعينهم ]اﻷنفال:
 [44وإن شاهدوهم في صورة غير صور الناس لزم
وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق فإن من شاهد الجن
ﻻ شك أنه يشتد فزعه ولم ينقل ذلك ألبتة" )تفسير الرازي
 (352 /8والمعنى أنه ﻻ وجه لقتال المﻼئكة في عالم
محسوس أصﻼ ،فلو نزلوا بهيئتهم سيخيفوا المؤمنين
أيضا ،ولو لم ينزلوا بهيئتهم فكيف يعرفهم المؤمن
والكافر ليتعظوا؟ ..ولو نزلوا كعساكر فسيصبح عدد
المؤمنين أكثر من العدد المذكور فكيف يسمي ﷲ النصر
يومئذ بأنهم نصر من الذلة والضعف؟
الخﻼصة :أن اﻵية مجرد تشجيع معنوي للمؤمنين للثبات
في المعركة ﻻ أكثر ،ﻻ قتاﻻ حقيقيا ،وأن نزول المﻼئكة
لقتال المشركين خرافة دينية رددها المحدثون فاضطربت
أقوالهم وخرقت قواعد المنطوق والمعقول ،بل أن بعض
ما قالوه يمثل إهانة للمﻼئكة ،وأن هذه الكذبة المشهورة
تاريخيا كانت سببا ﻻختراع قصص وهمية عند
اﻹرهابيين في أفغانستان وسوريا وغيرها ﻹيهام أتباعهم
بأنهم مؤيدين من ﷲ عز وجل ،وأن خصومهم كفارا
زنادقة ،وأن كذبة دعم المﻼئكة ﻷي مخلوق  -سوى
وظيفة الوحي  -هي من أكثر الخرافات واﻷوهام المنتشرة
بفعل الجهل واﻷمية والتعصب الديني المقيت 
اليساري
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 مثل كل العراقيين من جيله ،يبقى فﻼح رحيم مسكونا ً
بهاجس الحرب العراقية اﻹيرانية وما صاحبها متأمﻼً
وقائعها وتداعياتها من مسافة أربعة عقود ،فيكتب روايته
"صوت الطبول من بعيد" ليتيح للقارئ سياحة مع هموم
سليم )بطل الرواية( الذي هو نفسه سليم بطل رواية فﻼح
الكبيرة التي سبقت هذه "حبات الرمل...حبات المطر".

صادمة ،فاﻷسئلة الصعبة حول الخطأ والصواب تبقى
تعذبه ،وتحرم تلك العﻼقة من وصف مهم ،هو "البراءة"
التي دمرت مشروع عﻼقته بالحبيبة اﻷولى هدى! وهي
لعمري مفارقة كبرى ،ففي زمن الحرب ﻻ بد من وجود
المرأة ،فهي الطرف المنسي /الحاضر في هذا الزمن
اﻷسود ،وفي نفس الوقت فإن المرأة التي شغلت حياة سليم
محت البراءة التي وسمت حياته حتى تلك النقطة التي
نضا فيها ثيابه في مخدع بيانكا الزوجي.

القادسية التي أعادت سليم إلى ثكنات الجنود ومنها إلى
خنادق الحرب كانت حدثا ً صادما ً جدا ً في المرحلة
اﻻنتقالية بين خدمتي البطل في الجيش ،فهو قد تسرح بعد
انجاز خدمة العلم في حزيران  ،1980وفي تشرين اﻷول
 /اكتوبر من نفس العام استدعي للخدمة .وهكذا تشي كل
هواجسه بالدمار والتخريب الذي أصاب أجياﻻً من
العراقيين أفنوا أعمارهم في الدرس والتحصيل لتنتهي
حياتهم في القادسية أو لينفقوا سنوات متطاولة بعيدين عن
حلمهم الذي بدأوه في الجامعة.

المرحلة اﻻنتقالية بين خدمتي سليم العسكريتين تستغرق
أكثر من ثلث الرواية ،رغم أنها ﻻ تتجاوز زمنيا ً  4أشهر
ما يكشف عن حجم الصدمة التي أصابت سليم ،وهي
صدمة أثقلت حياة كل العراقيين الذين كبروا في تلك
المرحلة ،فاحترقت أجيال من الشباب والشابات بنيران
القادسية وهمومها على مدى سنواتها الثمان ،ما أسس فيما
بعد لمستويات أعمق من تمزق النسيج المجتمعي في
تجسد فيما مر به العراق منذ  9نيسان  2003حيث
البلد،
ّ
أسقط التحالف الدولي الذي قادته الوﻻيات المتحدة صدام
حسين ،الذي انتهى متهما ً في جلسات محاكمة متطاولة
ختمت بشنقه.

فوق هذا الهم ،يشغل سليم انتماؤه للحزب الشيوعي
العراقي ،هذا اﻻنتماء الذي بدأ يهتز بشدة بعد صفحات
الغدر التي أفرزتها تجربة "الجبهة الوطنية والقومية
التقدمية" سيئة الصيت بين البعثيين والشيوعيين والكورد.
ورغم كل التوافقات والتطمينات بقي البعثيون يطاردون
ويقمعون ويقتلون الشيوعيين والكورد في كل مكان ،وهذا
السبب بعينه ،كان طارداً لبطل الرواية سليم من العاصمة
إلى الرمادي غرب العراق ليشتغل مترجما ً في شركة
بولندية براتب متفوق على مستوى رواتب الموظفين
الحكوميين ،وليبتعد عن أي شبهات قد تترتب على
انخراطه في وظيفة رسمية ،فهو قد اختار أن يختبئ تحت
جناح النسر ليأمن شره ،على حد وصفه.

في قلب الرواية يتجه سرد فﻼح إلى معاناة سليم في
خنادق الحرب ،وهي تجربة صعبة قاسية ،احتوت البطل.
اهتمام سليم بالعثور على مخرج ينقذه من تلك القسوة
ينصب على شيئين ،القراءة التي ينجزها غالبا ً على نور
ثقب يتسلل من بين أكياس الرمل في موضعه الرث،
والمرأة البضة الجميلة النائية في صحراء الرمادي بشكل
أقل .ورغم شوقه الشديد لتلك اﻷنثى ،ﻻ يقول سليم قط أنه
أحبها ،بل يكشف بوضوح وبصراحة منذ بداية السرد أن
كتابة حكاية أو رواية حرب يتطلب وجود امرأة لتتحقق
ثنائية ،العنف والجنس ،وهكذا يعلن بشكل خفي للقارئ أن
المؤنث له دور في مسير اﻷحداث وسوف يظهر ويحتل
مساحة تطمن شوق القارئ إلى وجود العنصر /الطرف
الثاني في المعادلة.

جملته بيانكا التي قدمت من
فردوس الشركة البولندية ّ
بولونيا لتلتحق بزوجها الموظف في تلك الشركة ،وهو
حدث أثبت أهميته في حياة سليم للمرحلة القادمة ،وينجح
فﻼح في جلب نظر القارئ إلى حقيقة أن سليم المحبط
بعﻼقة حبه الحالمة بهدى عبد الحميد في وقت ما) ،من
قرأ رواية حبات الرمل حبات المطر يعرف دور هدى
المحوري في حياة سليم( ،يبحث لنفسه عن نافذة أخرى
يلج من خﻼلها إلى عالم المؤنث الرقيق الذي يتشوق إليه.
المفارقة في عﻼقة سليم بالبولونية بيانكا أنه يتعشق سيدة
خارجة عن السلطة الشيوعية ،تساند جبهة ليخ فاليسنا
الذي قاد نقابة التضامن منطلقا ً من غدانسك لينتهي فيما
بعد بأسقاط النظام الشيوعي في هذا البلد ،فتساقطت بعدها
كل التجارب الشيوعية في أوروبا وفق مبدأ الدومينو.
وﻻ يحار القارئ المطلع في تأمل حقيقة أن شيوعي
عراقي حائر اﻻنتماء ،حائر الموقف تجاه "قادسية صدام"
يقع في غرام بولونية مولودة في رحم الشيوعية وتقاتل
بضراوة لتسقط الشيوعية والمنظومة الشرقية برمتها!
فوقائع ذلك العصر فرضت بشكل واسع مفارقات من هذا
النوع ،ويتجنب سليم أن يكشف عن حجم احباطه بما تعلن
عنه حوريته البولندية من كره وعداء للشيوعية ،وهو كره
وخرب عﻼقتها بزوجها أورليك المساند
قد دخل بيتها
ّ
العنيد للتجربة الشيوعية في بلده .ومشهد لقاء سليم
بالبولونية الشقراء على سرير الزوجية وفي بيت زوجها،
ّ
مثل بشكل رمزي  -حسب قراءتي -إعﻼن تساقط
ً
عمليا ،كما لعب نفس الدور في ﻻوعي
المعسكر الشيوعي
تسممه "عﻼقة آثمة" بسيدة
سليم وهو يرى عالمه النظيف ّ
متزوجة من رفيق شيوعي.
هذه العﻼقة تغري القارئ بمزيد من المتابعة لعﻼقة ثﻼثية
اﻷبعاد يرفضها المجتمعّ ،
لكن النتائـج مع سليم /فﻼح تأتي
LEFTIST

العراق

أجمل ما في الرواية هي وقائع وتفاصيل مقتل كريم شقيق
سليم الفاجع في القادسية وما تﻼ ذلك المقتل .فقد برع
فﻼح في رسم وتقصي مشاهد اللوعة والحزن من خﻼل
وصف لوعة أم سليم وأخته وأبيه ،ثم يتوج ذلك سرد
الرواي /البطل لمصاعب علياء أرملة القتيل وهي التي
تشرف على بناء قبره وتضع فيه صورته جاهدة في منحه
رفعة تميز مرقده عن القبور الدارسة المحيطة به،
ويتصاعد حزن القارئ على نبض حزن الشخوص في
مشهد مقبرة النجف ،وزيارة اﻷمام التي تلته ،ثم الصﻼة
في مسجد السهلة في الكوفة ،دون أن تغيب عن هذا
القارئ حقيقة ّ
أن سليم الذي صاغت الفلسفة الماركسية
وعيه ،يجد نفسه يقرأ آيات من القرآن على روح أخيه،
ويخشع في الصﻼة مع أبيه على روح الفقيد اﻷحب إلى
نفسه ،ويخشع في الدعاء في الحضرة المقدسة لروح
أخيه.
الملفت للنظر في مقتل كريم شقيق سليم ّ
أن السلطات لم
تحسبه "شهيدا ً"! إذ رغم وجود ثقب في صدره أحدثته
أصر
شظية قاتلة استقرت في قلبه وقضت عليه ،فقد
ّ
تقرير وحدة الميدان الطبية التي أخلت رفاته على أن
نتيجة الموت هو "حادث سيارة"!
في المقابل ،ما برحت عائلة "الشهيد /القتيل" ترفض
اﻻنصياع لقيم السلطة الجائرة التي أملت على العراقيين
ثقافة اﻻنتفاع من القتلى ،فشاع في تلك الفترة شعار
"استشهد بوية استشهد للتويوتا أم التبريد" ،وهكذا لم تسع
العائلة بأي شكل للحصول على ما عرف بحقوق
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وامتيازات أسر الشهداء ،وهي أموال وسيارة وقطعة
أرض .وهذا الرفض يمثل إلى حد كبير موقفا ً سياسيا ً قويا ً
على نمط كفاح غاندي ب "المقاومة السلبية" ،إنها عائلة
ترفض المتاجرة بفاجعتها.
واقعة مقتل كريم ،جلبت أطراف السرد إلى بيت أهله
ّ
معزية
الصغير في البياع ،فظهرت فجأة بيانكا الجميلة
لتكسر حاجز العزلة التي فرضها "حبيبها /عشيقها" سليم
على نفسه لشدة اكتئابه وحزنه بفاجعة مقتل أخيه .وكان
ظهورها مناسبة لتجدد حزن اﻷسرة بالفاجعة ،وﻹثارة
مزيد من اﻷسئلة في وعي سليم وفي وعي من حوله في
البيت ،ولكنه ظهور ساعد على عبور سليم شخصيا ً
برزخ اﻻنكفاء والعزلة.
أثناء السرد ﻷيام الجبهة المتشابهة الرتيبة ،يتشاجر سليم
مع عريف هاشم ،وكﻼهما يتوليان واجبات المخابرة في
بطرية مدفعية مقاومة الطائرات التي زجتها أخطاء
التعبئة اﻻستراتيجية في تلك المرحلة بوجه العدو بفاصلة
ﻻ تزيد عن  300متر ،ولهذا لم يحدث قط أن وصف سليم
للقارئ ما يمكن أن يفعله المدفع الروسي  157العمﻼق
المصمم لمقاومة الطائرات ومقاتلة الدروع ،فالمدافع كما
يبدو لم تطلق قذيفة واحدة .ولعل سليم لم يلتفت إلى هذا
الخطأ الذي سببه تصميم المدفع نفسه ،فكيف لمدفع
عمﻼق بهذا الحجم أن يقاوم دبابات مهاجمة .مقاومة
ً
استتارا ،وليس ظهوراً مدويا ً بهذا الحجم.
الدبابات تتطلب
شجار سليم مع عريف هاشم أسفر عن نتيجة غير
متوقعة ،فقد ُنقل العريف من البطارية رغم أنه طرف
ً
قدما ،فيما بقي ن ع سليم في البطارية،
الشجار اﻷرفع
وهذا مخالف لقوانين العسكرية بشكل عام .وتتحول حيرة
سليم من هذا الحدث إلى معاناة وتأنيب ضمير ،حين
يكتشف أن عريف هاشم قد ُنقل ﻷن لديه شقيقا ً شيوعيا ً
هاربا ً تطارده السلطات وقد فر إلى خارج البلد .المفارقة
حاضرة هنا ،فهو شيوعي يتسبب في إبعاد شيوعي آخر
إلى منطقة أشد خطورة.
ﻻ يستطيع فﻼح رحيم فكاكا ً من اﻷفكار ،فهي تفرض
نفسها بقوة على سرده ،وتظهر في تفاصيل متسربة بين
السطور ،وفي تأمﻼته لما يجري ،وفي تشكل عﻼقته
الجديدة بالسيدة البولندية وفي عﻼقته بأهل بيته.
فﻼح يسرد تفاصيل حياته كما عاشها كمثقف متنور ،على
لسان بطله الدائم سليم ،لكنه يصر على إقحام القارئ في
مساحات اﻷفكار الفلسفية التي يطرحها ،وهو سرد قائم
على فرضية أن القارئ ملم بمساحات اﻷفكار الفسيحة
ويهتم لمتابعة اسقاطاتها على شخوص الرواية ،وفي
تقديري ،فإنه افتراض نخبوي يتكرر كثيراً في سرد
الكتاب بإجبار قرائهم على سياحات فكرية قد ﻻ تروق
لهم.
رواية "صوت الطبول من بعيد" توثيق أمين لما فعلته
حرب السنوات الثمان بالعراق وبأهل العراق ،وإذا كان
لي أن أصف هذا التوثيق فسأضعه تحت عنوان "صوت
اﻷغلبية القتيلة" 
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مكان ما ،من المتوقع أن يتساءك بينه وبين
 عندما ُيصا دف متلقي ما ﻻ على التعيين عنوان هذه المادة في
ٍ
آن واحد؟ بما أن كلمة النقد تحيل إلى سلطة معنوية عالية ،بينما
نفسه ،كيف يكون ناقد ُ َ َ
ومستخدم في ٍ
الناقد
كلمة
مرامي
بين
ط
ق
منطقي
رابط
من
ما
بأنه
للقول
الفضول
يدفعه
المستخدم فهي بخﻼفها ،لذا قد
ِ
َْ
المستخدم التي هي
كلمة
وبين
فيه،
تقييمية
منصة
أعلى
من
المجتمع
على
يطل
كعارف وبصير وشخص
ُ
مكان يتحرك فيه الكائن البروليتاري ،هذا بعد اﻻتكاء على مخزون
كأخفض
الفراش
أقرب إلى وظيفة َ ّ
ٍ
المعاني في ذاكرته ،إﻻّ أنه بعد إمعان النظر في الحالة السورية ككل عقب التدخﻼت اﻻقليمية والدولية ،وبعد
انهيار اقتصاد الدولة والمجتمع على ٍ
حد سواء ،وظهور فئات كبيرة تعتاش على إطالة عمر الصراع
والتناحر هنا وهناك ،سيقول بينه وبين نفسه بأن ميادين البلد غدت أكبر فانتازيا معاشة في الوقت الراهن ،لذا
فلوحة الوطن البانورامية تسمح بتجاور كل المتناقضات البشرية فيه.
المستخدم إلى َمن ِ ّ
يؤدي عمﻼً في الحكومة مقابل أجر معلوم ،أما
فصحيح أنه وفق القواميس تشير كلمة
َ
موظف يقوم بإعداد المشروبات وتنظيف المكاتب في الهيئات وقطاعات العمل
الفراش فهو ليس أكثر من
ٍ
َّ
المختلفة والتي يقابلها في الجيش وظيفة "الحاجب" ،بينما الناقد سواء أكان ناقدا ً فنيا ً أو أدبيا ً أو سياسيا ً أو
أي ٍ
فرد كان أن يجلس على منصة التقييم في المجتمع ،باعتبار
اجتماعيا ً فهو الذي ّ
يقيم ،وعادةً ليس بمقدور ّ
أن مهامه تتطلب بعض الصفات منها :القدرة على التمييز والخبرة والحصافة وسﻼمة الذوق وسعة اﻻطﻼع
والموضوعية والتجرد ،كما أن المفروض في ناقد المنتجات اﻹبداعية أن ينتقد العمل الفني أو اﻷداء أو
َ
المنتج الذي ُيقدمه الكائن البشري فقط ،وإذا كان مدار النقد هو اﻷخﻼقيات البشرية فعندها ينتقد السلوك
الصادر عن هذا الشخص أو ذاك ،وﻻ يتعامل مع الشخص نفسه أو الجهة المقصودة بمﻼحظاته كأعداء
وخصوم أبديين ،إنما عليه أن ﻻ ينحاز وأﻻ يتبع هواه فيما يتصدى له ،ولكن الوضع في سورية بعد التدمير
وبناء على ذلك الخراب أفرز
الذي طال النفوس اﻵدمية والبنية التحتية شمل حتى البناء الفوقي في المجتمع،
ً
المغيب كليا ً
الواقع فئة من المنتقدين والمعترضين ﻻ يمكن الركون ﻷحكامهم إﻻّ إذا كان المتلقي من المجتمع
ّ
من قسوة الضربات والمهيأ لتصديق واستقبال كل شيء ُيقدم له عبر الموائد اﻻلكترونية أو من خﻼل خوان
وسائل التواصل اﻻجتماعي!.

سورية

وعلى سبيل الذكر فمن بعض أبرز مقابح اﻻنتقاد في بﻼدنا سواء في اللقاءات الواقعية وجها ً لوجه أو في
الفضاء الرقمي ،أن يكون الدافع لﻼنتقاد هو إظهار الناقد نفسه بأنه لن يخرج ِمن الحلبة إﻻﱠ كالمنتصر
ﱠ
المظفر ،باعتبار أن هاجس الفوز الحتمي في الجولة الميدانية هو ما يهيمن على مخيلته قبل أن يدخل مضمار
ً
مقتوﻻ؛ فيما
النقد كما كان الفارس في العصور الغابرة يدخل حلبة المصارعة ليخرج في اﻷخير إما قاتﻼً أو
المنتج أو عن صاحبه ،فصورته ﻻ تشبه إﻻﱠ حامل الكﻼشن
المداهم
الناقد
َ
ِ
الميادين بتصوراته الجاهزة عن ُ
ً
وبدﻻ من اقتصار عمله على حراسة وحماية القيم الجمالية
وهو يقفز من فوق اﻷسوار متجاوزاً المحرمات،
متسلط
منتقم أو مجرد
مبارز أو
شخص
والتدخل بأدب من أجل المعالجة ،يكون وضعه أقرب إلى وضع
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حاقد.
كما أن النقد الذي يأتي على شكل الطعن باﻵخر ويغدو وسيلة من وسائل تصفية الحسابات مع شخص معين
أو مؤسسة ما أو حزب من اﻷحزاب فهو ليس بأفضل من الذي قبله ،وحيث أن اللجوء الى انتقاد اﻵخر بهدف
أخذ مكانه في المؤسسة أو إزاحته من المشهد في محفل ثقافي أو اجتماعي ،يكون الغرض الرئيس من النقد
المزعوم ليس التصويب أو تبيان الخلل ،إنما يتم استعماله ﻷغراض شخصية صرفة ،ولمصالح ذاتية ﻻ شأن
لﻺرشاد أو التسديد أو حماية الذائقة المجتمعية به.
فيما الناقد المتعصب لرأي الجهة التي تحقنه باﻷفكار إلى جانب بعض الفتات من المال في كل ما يتناوله،
فهذا النموذج اﻻعتراضي يحمل جملة مكسيم غوركي " ُ ُ
خلقت ﻷعترض" كالسيف ،ولكنه ﻻ يستعمل ذلك
السيف ﱠ
إﻻ فيمن ُيطلب منه جز أعناقهم ،شأنه شأن الموالي لعصابة ما أو لنظام سياسي معين ،فوظيفته اﻷولى
كموالي استقباح كل أصحاب المآخذ وتبرئة النظام السياسي من كل ما يطاله ،وذلك مهما تعاظمت مقابح ذلك
النظام ،أو يغدو ذلك الناقد كشاع ر القبيلة وحيث ﻻ وظيفة لديه ّ
إﻻ تشنيع القبائل اﻷخرى ،اﻻستخفاف بهم،
والتهجم عليهم ،ومن ثم التفاخر بقبيلته على كل عﻼتها؛ وهو هنا حتما ً شخص ّ
هدام وليس بناقد ،بكونه يعمل
مكان معين أو فئة معينة من
كأي عسكري مستخدم ،كل وظيفته تهيئة الحشد المتهور لﻼنقضاض على
ٍ
ٍ
جمهور آخر ،وكل ذلك الخراب تحت يافطة اﻻعتراض الكلي للغير ،بينما في
حشد ما ضد
الناس ،أو تعبئة
ٍ
المدرع أو عترته؛ وفي اﻷخير
مطبل ليل نهار لمؤسسته أو حزبه أو فصيله
الجانب اﻵخر ﻻ يكون سوى
ّ
ّ
شيء
منتقد هو ذلك الذي يعترض على كل ما يصدر عن جهة معينة في الطلوع والنزول ﻻ ﻷجل
ٍ
يبقى أردأ ِ
سوى أخذ موقع َمن ينتقدهم 
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