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   )1( 
ٍعندما تنتهي من القطعة الكتابية التي بين يديك أيا كان نوعها، أركن المكتوب برهة أو ساعة أو عدة أيام هناك  ً ً ِ ً
ٌفي مكان ما من طاولتك أو حجرتك، وقف بعد العودة إليها موقف الغريب عنها، وانظر إليها وكأنك آخر صادف  ِ ٍ

ً يأخذك المحتوى بعيدا، وإن لم يصعد بك نحو الروابي ِالذي رتقته للتو أو في األمس بنسغ أفكارك، فإن لم
ٍوالجبال، وإن لم يقربك في النزول من المنحدرات ووادي المواجع، وإن لم يذكرك بحادثة أو بموقف أو  ٍ ّ ِ
ِبأشخاص معينين أو بأماكن محفورة رسومها في جدران الذاكرة، وإن مضيت على المكتوب كما تعبر المياه  ٍ

ٍت المسلح والمدعم بمواد عازلة ال تسمح بأي تفاعل مع التربة، ولم تترك المياه أي أثر خلفها، ًمجرى من االسمن ّ ّ
ّحينها يمكنك بكل سهولة التخلي عن فكرة نشر المدون وأنت غير نادم، ألنك بذلك القرار ستكون قد احترمت 

  ً.ذاتك والقارئ معا
 
)2( 

ُبقيت زمنا ال بأس به أفكر بالذي يدعم حجتي  ً ُمع أهل الغرور ومدعي امتالك اإلرادة والكمال، إذ كنت في كل ُ
إن على واحدنا أن ال يبالغ بشأن : ٍمرة أقول فيها بيني وبين نفسي كلما صادفت أحد المبتلين بذلك االدعاء

ّالعزيمة الذاتية وفهمه للعالم، طالما أنه فاشل في معرفة وظيفة وكنه أصغر عضو في بدنه، إال أن االكتشا ف ٍ
ُالداعم لتصوري كان مبهجا يوم عثرت على جملة للفيلسوف اميل سيوران في كتابه  وحيث " اعترافات ولعنات"ً

ّاإلنسان حر إال حين يتعلق األمر بما هو عميق فيه؛ على السطح هو يصنع ما يريد، أما في طبقاته : يقول فيها
ّالمعتمة فإن اإلرادة لفظ خال من أي معنى ٍ ٌ.  

 
)3( 

 : ٍشخاص يجدون ضالتهم في الببلوغرافياُثالثة أ
ّأحدهم ال جالدة له على تتبع وقراءة المتون، فيكتفي بالمعلومات المتعلقة بالكاتب أو الشخص الذي خصص  ُ

 .المكتوب عنه
ًوالثاني هو ذلك الذي ال يجد ضالته في المتون، ولكيال يخرج خالي الوفاض يعود إلى الببلوغرافيا مرة أخرى 

 .لق باب األوراق ويضع المحتوى برمته من يدهقبل أن يغ
ًوالثالث ال يقرأ المتن أصال إنما تهمه فقط التواريخ والحوادث ونشأة ذلك الذي جاء في سياق الببلوغرافيا عالما  ً

  .ًكان أم فنانا أم كاتب
 
)4( 

 للكبار مهما كان يقول أحدهم إن بعض النقاد في بالدنا يكون لدى واحدهم وظيفة مزدوجة؛ إحداها التطبيل
َّنهش أطراف الصغار حتى ولو كانوا مبدعين  بحق، إال أللهم إذا كان الصغير ابن : ًنتاجهم عاديا، والثانية

مسؤول أو ابن رجل أعمال أو ابن مؤسسة يقعي ذلك الناقد على بابها؛ أما عن الشاعر فيقول إنه بدعوى 
ِلكثير من الشعراء مواقفهم من الهلع خلف الغموض المطبق التصعيد اللغوي والحفاظ على شعرية الكلمة يخبئ ا ِ

ٍوالسريالية، بحيث يستحيل على الراصد مهما كان حاذقا الدخول إلى قاع مكتوب مطلسم يصل تخوم االستغالق  ٍ ً ِ
  .التام

 
)5( 

واقع، وذلك ٍمن األخطاء التي يرتكبها قارئ ما ال على التعيين، هو تطبيق كل ما قرأه في كتاب ما على أرض ال
من دون إعمال العقل وتقدير الموقف ومعرفة مدى انسجام الذي تعلمه من الكتب مع مجريات الحياة، وعلى 

ِّمهمة للغاية ومفيدة ألنها ستخفف عنا الكثير من الواجبات وااللتزامات " ال"فإن معرفة متى نقول : سبيل المثال
الرتحنا من هم تحمل " نعم"بدل " ال"لتي إن قلنا حينها التي ألزمنا أنفسنا بها، أو الكثير من الطلبات ا

ًالمسؤولية، كما أن قول شيء في غير مكانه قد يقودنا إلى ما ال يحمد عقباه، مثال أن يقوم عسكري ما بتطبيق ما  ُ
للكاتبة سوزان نيومان في الجيش فحينها ال شك سيلقى نصيبه من العقوبات " كيف تقول ال"جاء في كتاب 

ً، علما "ال"ة، وستكون المعرفة التي نهلها من الكتاب نقمة عليه، وسيندم على الساعة التي تعلم فيها كلمة القاسي
" ال"أن المشكلة ليست لدى الكاتبة وال هي في الكتاب، إنما فيه هو وفي طريقة تلقفه للمعارف، باعتبار أنه قال 

  ".نعم"في المكان الذي كان عليه أن يقول حاضر أي 
 
)6( 

في دنيا القراءة التقليدية كمشرب رئيسي من مشارب العلم والمعرفة إلى جانب طرق كسب المعارف عبر 
اقرأ ال من أجل : "ًاألدوات المسموعة والمرئية يبقى رأيي فرنسيس بيكون قريب جدا مما أميل إليه وحيث يقول

لمجادلة والحوار، ولكن لكي تزن المعارضة والنقض، وال من أجل اإليمان والتسليح، وال من أجل السعي وا
  ".األمور وتمعن النظر فيها

 
)7( 

َّالقراءة لها عالقة مباشرة بالمزاج والميول إن لم تتحول إلى عادة، إال أن أسوأ أنواع القراءة هي التي نفرضها 
ًعلى أنفسنا أو تفرض علينا، ألن المقروء عندها يكون حاله حالة طبخة ال نودها إطالقا، وألننا  ال نرغب بتناولها ُ

يحدث بعد تناولها إشكاليات هضمية، والقراءة المفروضة مثل الطعام الغير قابل للهضم، فعدا عن أن الوقت 
ِضائع معها، فإن الفائدة منها عادة ما تكون في أدنى مستوياتها، إال اللهم إذا كان المقروء المكره من قبلنا كان  َّ ً

 فعندها تكون المقروءات موضوعة في الذاكرة المؤقتة لنا، ولمجرد أن ننتهي الغرض منه مثل تقديم االمتحانات،
ًمن االمتحان تتبخر المعلومات المتعلقة بها من الذاكرة من تلقاء ذاتها، ألن حفظها كان مؤقتا؛ وحيال القراءة 

 سورة واحدة َّ هو أنني في شهر رمضان لم أقرأ إال2021الشخصية يبقى من أغرب ما مر معي هذا العام أي 
من القرآن، في الوقت الذي رأيتني فيه مندمج في قراءة كتابين آخرين بالتتابع يخصان الدين المسيحي وليس 

  !.َ!اإلسالمي، وهما كتاب أقوال اآلباء المصريين، وكتاب بستان الرهبان

 



  

  اليساري
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  هي جريمة العصر، لكن ال تستطيع هذه الحكومة، أو أية

 أب على أنه جريمة، 4حكومة أخرى، أن تتعاطى مع انفجار 
سواء كانت حاصلة عن إهمال مقصود أو غير مقصود، وسواء 
كانت متعمدة أم ال، بل على أنها نتيجة حتمية لنظام ال يعتبر 

وال يكترث لهم؛ نظام من اإلهماالت . رجعيتهالناس م
واالرتكابات التي تؤدي حتما الى ما أدت إليه؛ نظام يتساوى فيه 

  . الخير والشر
  

نظام يصعب فيه تمييز الخير عن الشر، والجريمة عن اإلحسان؛ نظام تعمل فيه النوايا 
يرتكب األفراد ّنظام مركب كي . الحسنة في خدمة النوايا السيئة، والعكس غير صحيح

نظام قبلي، تدفع فيه . ّفيه كل األثام والجرائم، وتحميهم الجماعات، ويجهل الفاعلون
تعترف القبيلة بأنه . ُيدان القتيل لكن القبيلة تدفع الدية عنه، فكأنها تبرئه. القبيلة دية القتيل
 .النظام القبلي يحتم هذا االعتراف: ارتكب الجريمة

 
حصانة النائب مبعثها حماية الرأي، مهما . ّلق الحصانة بالرأيفي نظام ديمقراطي تتع

الحصانة . ال حصانة في القانون لوزير ألنه جزء من السلطة التنفيذية. كان من اإلدانة
حصانة الموظف أو البيروقراطية بشكل عام، قضت بها الحماية . تطال السلطة التنفيذية

لطة، واألرجح أنهم يضغطون على في وجه السياسيين الذين يمسكون بمفاصل الس
ّالحصانة تتعلق بحرية . ًغالبا ما يأمرونهم بكل شيء، حتى بما يخالف القانون. الموظفين

كل حصانة ألمر تنفيذي موضع شبهة حتى ولو . الرأي، حرية التعبير، ال حرية التنفيذ
 .نص عليها القانون

 
هو وحده ما تطاله .  غيرهال مقدس. حق التعبير، أو واجب إبداء الرأي، حق مقدس

ُتحترم المقدسات ال ألنها مقدسات بل . هذه تسري حتى على الرأي بالمقدسات. الحصانة
ّوكل قانون يعاقب التعرض للمقدسات مشبوه ومدان، إذ هو ال . الحترام الذين يؤمنون بها

 عند ّتطبيق عقوبات بمن يتعرض للمقدسات ينبع من اعتبار ذاتي. ّبد أن يكون عشوائيا
 .هو باعث الستخدام التقديرات الذاتية في تطبيق القانون. صاحب السلطة لما هو مقدس

 أب وتحديد المسؤولية بالحصانة كي تحمي البعض 4واجهت الطبقة السياسية انفجار 
 2019 تشرين األول عام 17بنظرها كل الشعب اللبناني مدان منذ ثورة . وتدين البعض

خرج . ّعطاة، الطائفية، وشكل هوية أخرى فوق كل الهوياتألنه خرج على الهوية الم
. وخصص للمواطنية المكان األول واألعلى. الشعب اللبناني على الطائفية وعلى أكباشها

. بمعنى آخر خرج الشعب اللبناني يريد دولة تكون إطارا جامعا للبنانيين، كل اللبنانيين
واطن الذي إذا كان لم يخرج من طائفيته وفي مقابل الدولة وفي إطارها في آن واحد؛ الم

احتل االنتماء للدولة المكان األول في وعي أهل الثورة، وهم . فهو جعلها في درجة ثانوية
 .فكان ضروريا معاقبتهم. معظم اللبنانيين

 
بيروقراطية الدولة والطبقة . ّال بد وأن واحدا ارتكبها.  آب جريمة العصر4انفجار 

تطايرت األوراق .  األمنيون كانوا يعرفون بنيترات األمونيومالسياسية والمسؤولون
مكاتبات . المتعلقة بها بين مختلف أروقة الدولة، القضائية واإلدارية والسياسية منذ أعوام

والكل يتنصل باإلحالة الى دائرة أخرى في . الكل يسأل اآلخر عما يجب فعله. عديدة
  . الدولة

  
بوا على مراكز المسؤولية في السلطة، من مختلف على مدى عشر سنين والذين تعاق

ال بل يعرفون . أطراف الطبقة السياسية، كانوا يعرفون خطورة تخزين األمونيوم بنيترات
. الداخل اللبناني كان يعرف. أنه يسرق لالستعمال في األرجاء اللبنانية أو المجاورة

األجنبية في لبنان التي تتبادل الخارج بطبيعة الحال، مع كثرة أجهزة المخابرات األمنية 
  . المعلومات، كان يعرف

  
. األوراق كانت تتطاير بين الدوائر في لبنان، فيراها ويعرفها ويقرأها القاصي والداني

لكنها لم . ّكلها، أجهزة داخلية وخارجية، كان بإمكانها التخلص من األمونيوم بنيترات
خاصة وأن الجميع . ؟ على األرجحهل كان المسؤولون يتعرضون لضغوطات. تفعل ذلك

أن تقبع . جهة استخدام النيترات كانت أهم من خطورتها. كان يعرف مدى الخطورة
انفجارها ممكن، وهو ممكن . الخطورة في مرفأ بيروت أهم من أن تقبع في بلد مجاور

هجرة ال: ًأن يكون مفيدا في إفهام اللبنانيين، بعد ثورة تشرين، بضرورة االستسالم لقدرهم
  .تجهيل الفاعل أمر معروف لدى النظام اللبناني .أو الخضوع أو الخراب الكامل

  
طريقة إبداعية هي أن . فيكون المجموع مسؤولين أو ال أحد مسؤول.  تتوزع المسؤوليات

أما أكباش الطوائف . يوضع بعض الموظفين من مراكز وسطية أو دنيا وراء القضبان
: حصانة؛ ثم يودع التحقيق والحكم على ثالث مؤسساتوحاشيتهم فالخط األحمر هو ال

. القضاء العدلي، مجلس القضاء األعلى، والمجلس األعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء
أما أنها جريمة . أو الكل أو ال أحد. تتوزع مسؤولية الجريمة وتتوزع مسؤولية الحكم فيها

  . فهذا أمر آخرمحددة، في أرض محددة، مسؤولية اإلشراف عليها محددة، 
  

األمر كان . نظرية اإلهمال تؤدي بشكل أو بآخر الى اعتبار الضحايا هم المسؤولون
ومن المؤسف أن سكانا يحيطون بالمرفأ، وأن المرفأ . االنفجار سيكون ضخما. سيحدث

لو لم يكن هؤالء جميعهم في أماكنهم لحظة االنفجار، لما تأذوا، . ذاته هو موضع االنفجار
كأن . حوا ضحايا، ولم تصبح المدينة ضحية، ولم يصبح مرفأها ضحيةولم يصب

  .المسؤولين المباشرين وغير المباشرين، أي الحقيقيين، هم خارج فضاء الكرة األرضية
  

القضاء المحلي .  القضاء الدولي مرفوض بالنسبة الغتياالت سابقة بسبب دواعي السيادة
لكن العراقيل . صلب والكل يقر بذلكالقاضي المسؤول نزيه و. مكرسح بالحصانات

ُكأن الدستور وضع لحماية المرتكبين؛ أو كأن الجريمة اقترفت لتحدي . دستورية
ليست المسألة في القوانين وال في الدستور بل في طبقة سياسية وعالقتها . الدستور

التي وهي . هي المخولة، بحكم موقعها، بتفسير القوانين والدستور. بالدستور والقوانين
  .تجهيل الفاعل لن يجدي هذه المرة. تتصدى إلعطاء الحكم، رغم أنها هي الفاعلة

  
 التحركات الشعبية لكشف عناصر الجريمة تعرف أن الفاعل هو الطبقة السياسية، وهي 

وهنا تكمن خطورة التحركات . في ذلك امتداد لثورة تشرين. تدين الفاعل مباشرة
المساعدات “أما الضحية المرفأ، فهذا أمر متروك لقوى . الشعبية، خاصة أهالي الضحايا

دور مرفأ بيروت . التي سوف تختار بين مرفأ بيروت والمرافئ اإلسرائيلية” األجنبية
هل سيكون متوسطيا أم سيكون نهاية خط يمتد من الداخل العربي واإلسالمي وحسب؟ 

 تعدديته وانفتاحه أم هل سيبقى لبنان بلدا كوزموبوليتيا، يحافظ على: وفي المحصلة
ّسيتحول الى بلد مغلق كما الدول المجاورة؟ حقا كان لبنان بانفتاحه شوكة في الخاصرة 

 .العربية واإلسالمية
 

كان . جاء االنفجار الجريمة في وقت كان يتم إجالء النخب الثقافية والطبقية من لبنان
ّلبنان يفرغ من نخبه التقنية، بما يفرغ لبنان من القوى  التي كانت تجعل من لبنان وضعا ّ

االنهيار المالي، ومصادرة ودائع الناس، وإفقار الناس، . مميزا ثقافيا ووطنيا وتعليميا
كل ذلك لتشجيع الناس . أزمات متزامنة كل واحدة منها تكفي إلسقاط أي نظام في العالم

ّعلى الهجرة وفقدان الطبقة الوسطى التي كانت محرك التطور نتائجه أكبر االنفجار . ّ
أدى االنفجار الى تغيير اعتبار لبنان لنفسه . بكثير من نتائجه المادية والبشرية المباشرة
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ليس للبلد دور استراتيجي في أي منطقة عندما تخضع . وموضعه بين بلدان المنطقة
يصير ذا دور، والدور تالعب بأبنائه على يد قوى أجنبية شقيقة أو . سياسته إلرادة أبنائه

ّعندما يفقدون السيطرة على ما يتعلق .  شقيقة، عندما يفقد أبناؤه السيطرة على ما فيهغير

المرفأ، والمنطقة المحيطة، وكل بيروت، ( ّلذلك فإن النضال المتعلق بالمدينة . في الداخل
ّوأن يعبر نظامه عن إرادة أبنائه، وليس ساحة . هو من أجل أن يكون هو هو) وكل لبنان

  .  األقليمية والدوليةلتنافس القوى
  

صار . اآلن لبنان أصبح دون سيادة. كان ذا سيادة منتقصة” الوصاية السورية“لبنان مع 
. بحد ذاته يعني أنه ساحة صراع” دور“التعبير . له دور تقرره الدول في المنطقة والعالم

ل من لبنان قبل االنفجار، وخاصة قبل وبعد الثورة، كان ينازع ضد الدور، وكان يناض
كان . الدور تتناتشه الدول االقليمية والدولية. االنفجار جعل له دورا. أجل اكتساب ذاته

ّلبنان مقصدا ألن الصفات الذاتية التي يتمتع بها جعلت له ميزات خاصة غير عربية  ً
  . التخلي عن لبنان نعمة ال نقمة. وغير إسالمية

  
لكن ليس كل الدول ) ا العام كبيردينه(كل الدول مفلسة . لبنان دولة مفلسة وعاجزة

ّال فائدة من المساعدات إذا لم نتمتع بالقدرة . المساعدات جزء من النظام العالمي. عاجزة
عندما أخذنا مساعدات في التسعينات كانت مكملة لجهود . في الداخل) عكس العجز(

عند .  المساعداتانفجار بيروت يحيلنا الى بلد يعتمد كليا على. وطنية ولم تكن بديال عنها
  .ذلك سيكون للبلد دور، وذلك حسب موازين القوى المتنافسة

  
ولم .  تشرين كانت من أجل أن يكون للبنانيين مساهمة أساسية في نظام بلدهم17 ثورة 

. الذي يتبجح به البعض هو عند الطبقات العليا وحسب” الدور“. تكن من أجل الدور
ال يريد الناس أن . بنائه ال لقوى الخارج؛ ال للدورطبقات الثورة تريد أن يكون البلد أل

كان بلدا مستقال . ”دور“لبنان لم يكن بلدا مغلقا ليكون له . يكون بلدهم العبا في مسرحية
لبنان المتعدد، . 1920حتى في أحلك الظروف التاريخية، منذ التأسيس عام 

 معالم االستبداد في البلدان الكوزموبوليتي، المنفتح سياسيا واجتماعيا، الذي كان ضد كل
  ). عربية كانت وإسالمية(المحيطة 

  
 تشرين هو استعادة الوضع، بأن يكون ألبنائه الدور الوحيد في 17ما سعت إليه ثورة 

سعي الثورة كان من . في حين كانت الطبقة العليا تسعى لدور لها وللبنان. تقرير مصيره
لبنان التسعينات كان من أجل .  من أجل الدورسعي الطبقة السياسية كان. أجل االستقالل

اغتيل . لبنان الذي تلى اغتيال رفيق الحريري كان من أجل الدور. االستقالل والسيادة
 آذار 8بقايا . وألن سعيه لالستقالل هو ما أطاح به. الشهيد الحريري ألنه رفض الدور

ة شؤون البلد السياسية لذلك ال نستطيع مناقش.  آذار، تسعى للدور14في لبنان، وحتى 
ًما يجعل لبنان مستقال، ذا سيادة . الدول الخارجية، العدوة والصديقة” مخططات“دون 

 .حقيقية، هو إرداة إبنائه التي لم تستطع الديمقراطية واالنتخابات أن تكون مؤشرا عليها
 

لب العدالة  آب، نحن نط4مع تأييدنا الكامل لقوى الثورة، القوى التي تناشد العدالة بعد 
هو . ”فيه الخصام، وهو الخصم والحكم“كما قال المتنبي، . من الفاعل المرتكب المجرم

ومهما توفر قضاة . البعض عن عمد والبعض عن غير ذلك. نظام ارتكب االنفجار
. مستقلون يتحلون بالشجاعة المعنوية والمادية، لن نصل الى الحقيقة، دون تعديل النظام

من هنا حدة التنازع على . االنتخابات وسيلة رغم التزوير.  من داخلهّوهذا ال يتعدل إال
ليس . ّلكن المطلوب أن يصوت الناس حسب قوانين أو متطلبات الثورة. وزارة الداخلية

علينا أن نختار بين هذا وذاك من الطبقة السياسية الحاكمة، بل بين هذا وذاك من أتباع 
 أن يقولوا ال للطبقة السياسية؟ هل يستطيعون فهل يستطيع الناس. الثورة واإلصالح

تجاوز هوياتهم الطائفية والعشائرية والمحلية والتبعية للزعامات؟ هل يستطيعون فعلها 
  تشرين؟17ثانية كما في ثورة 

 
كذلك األجهزة األمنية واالستخباراتية الى تسيطر . الماكينات االنتخابية تراقب الناس

  . عليها الطبقة السياسية
  

  هل تتجدد اللحظة الثورية؟ 
فهل . في اللحظة الثورة الناس يراقبون السلطة. في األحوال العادية السلطة تراقب الناس

لن يستطيعون ذلك باالنتخابات بل بالسياسة؛ والسياسة هي تراكم . يستطيعون تغييرها
وليست المسألة ليست أحكاما قضائية وحسب، . التسويات التي تجريها القوى السياسية

المسألة هي في أن تلعب القوى الشعبية، ومن . تغييرا للنظام، وهذا سيكون نحو األسوأ
المسألة . بينها ضحايا االنفجار دورا أكبر من السياسة اللبنانية، أي في إدارة شؤون البلد

ّال تتعلق بالعدالة أي االقتصاص من الفاعلين وحسب، بل في تطوير النظام اللبناني بدءا 

في تراكم التسويات نعرف ماذا نفعل ونسيطر . لصفر، بل تراكما على ما مضىمن ا
ماذا نفعل؟ حتى : في العودة الى الصفر يكون االنقالب ونقف متسائلين. ّعلى التطور

ّالعقبة األساسية في وجه التطور هو الطبقة السياسية، بنظامها . السؤال يصير ممنوعا
  .دائما تجهيل الفاعل. ّن يجهل الناخب نتيجة صوتهالطائفي وقانون انتخابي مسخ؛ قانو

ُ تجهيل المجرم في انفجار بيروت، وتجهيل إرادة الناس في انتخابات يزعم أنها 
ُيدار البلد بالسياسة، . قانون انتخابات يلغي السياسة. ديمقراطية، لكنها بالفعل عكس ذلك

بقة الحاكمة بالسياسة، وتتحقق ويتم تطوير النظام بالسياسة، ويتم تطهير النظام من الط
ّيريد اللبنانيون سياسة تحمي الديمقراطية، ال ديمقراطية تحول . إرادة الناس بالسياسة

. كل القوانين االنتخابية السابقة أفضل من القانون الحالي. النظام الى استبداد من نوع آخر
ي تحقيق الدولة السياسة ليست في حقوق الطوائف بل في حقوق األفراد كمواطنين، وف

جرائم مثلث خلدة محاولة لنسف الدولة ألنها تعني عدم إمكانية . كإطار للعيش سوية
 .العيش سوية

 
. جريمة المرفأ مؤشر لما يراد أن يكون لبنان في المستقبل، حسب الطبقة الحاكمة الحالية

   و من أجل لبنان كما يريده أبناؤهالنضال ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ادتض
ّنثرت الزهور، جعلت اإلضاءة خافتة، رشت العطور المثيرة، 

 ّاستقبلته بابتسامة موجهة، ضمها إليه برغبة جامحة، نهرته؛
 .أترك مسافة للحب بيننا

 
  

 صحوة
ّشيدوا دارا على قبره، أقاموا حفال راقصا، أقض الصوت مضجعه، اغتاظ، شق القبر بعد  ِ ُ َّ ً ً ً َّ

ٌأن أدرك بأن سقفه أرض لغي  .رهّ
 

 )1(استحواذ 
ُحباه هللا األرض، احترثها، بذرت، كافأته الجرذان بالمقارض ْ َ. 

 
 )2(استحواذ 

َقصدني أشعث الشعر، واءمت بندقيته جدار منزلي المتهاوي، إسترد قوتهُ بما تيسر من  َّّ َ ِْ َ َ ُ
َتأنق، احتفل بيوم النصر، مأل بطنه بشرائح من لحم البقرة...لبن بقرتي الوحيدة ِ َ َ ّ. 

 
 وزر

ٍاستعلى ظهر أبيه مذ كان طفال، اعتلى األب كتفه ميتا، في شقاوة عجال قيام الساعة ً ً ْ ُ. 
 
 ..أي يوم القيامة) ١٧فاطر (وال تزر وازرة وزر أخرى * 
 
 نفصاما

ًقادته قدماه إلى المقبرة، لم يجد أمواتا، رأى رؤوسا أودعت أجسادها في مضجع  ً
 ..أوان قطفهالسلطان، وضع رأسه في كفه منتظرا 

 
 تلبيس

ّحدثني عن الجن، مسني، عجز األطباء عن شفائي، عدت إليه، ضربني على رأسي،  ّ
   لجن متمتما؛ الدواء من صنف الداءخرج ا

 
  
  

  العراق
  



  

  اليساري
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 اإلنسان حيوان سياسي بطبعه...  

ن هذه مقولة تاريخية ألرسطو، مقولة صادقة يثبتها الواقع، فنح
ًمنغمسون بالسياسة كل الوقت تقريبا، حتى لو كنا بعيدين عنها، 

الحياة التي تحركها اللعبة . سنظل بيادق على رقعة الحياة
  .السياسية

 
ًهذا ال يعني أن االستثناء غير ممكن، فثمة دفات سياسية تدار من قبل أناس بعيدين فعال  ّ

أناس مرتبطون بعقود . ّهم بعيدون عن الحياة، وكل ما يمت لها بصلةعن السياسة، ألن
 .سايكوباثية مع موتى وقبور

 
أكاد ال أفهم ما قيمة الوطنية وما أهميتها الممكنة كعاطفة، ما لم تتحول إلى وسيلة 

من . ديناميكية تتحدى السلطة إذا فسدت، تجابه أخطاءها بحزم، وتدفاع عن البلد ضدها
فهذه أمور تعكس عمق الشعور . أفضل عيش ممكن، وصناعة جيل أفضلأجل تحقيق 

والشعور باالنتماء، لربما من أعمق احتياجات . باالنتماء، وتعززه بواقعية عملية ملموسة
الذي ال يشبعه الخطاب االنشائي مهما كثر زخرفه، وصدح صوته، . النفس البشرية

 .اث الوطنيّوتحشرجت نبرته، وامتزجت بالدمع من شدة االكتر
 

ّمحاصرون بالتبعية واألدلجة، ومفاهيم . ّنحن محاصرون باألكاذيب مذ نعومة أظفارنا
  .حصار مرير ينتزع بعض صفاتنا اإلنسانية. ملتبسة أو فائضة

ّالتربية الوطنية في المدارس مثال، طرفة من طرائف التلقين الممنهج، فهي حصة معدة  ً
نوا طوع بنان المؤسسة السلطوية، لزجهم في بمهارة لترويض النشء، اعدادهم ليكو

الجبهات المفتوحة بين مؤسسات العالم السلطوية، أو في جبهات المحيط األقليمي أو 
  .أو تسخيرهم لخدمات آخرى لحمايتها. الداخلي

 
. المحيط الداخلي، الذي هو المحيط الجغرافي المحدد لنفوذ المؤسسة السلطوية أو الجهاز

ًاسما مهيبا إلذكاء الجهاز بالعظمة والوقار والرهبة" دولة"سم وقد اخترعوا له ا مع إنه . ً

جهاز سلطوي، ورغم تفاوت سلطويته بين محيط وآخر، لكنه بالتالي يقتات على 
استنزاف الثروات البشرية والطبيعية بما يخدم بقائه، وديمومته في أفضل حال وأطول 

 .مدة ممكنة
 

تنتهي بال طائل، أو تتقهقر إلى تجمعات شعبية للتنفيس، انتفاضات الشعوب وثوراتهم، قد 
والترويح عن البؤس والضياع والخيبة؛ ليس بسبب كفاءة الجهاز السلطوي في القمع 

فهو كأي . بل لرداءة الحس الوطني أو الشعور. واالغتيال، التحييد أو شراء الذمم وحسب
ه، ويخبو إذا لم يشحذ ويصقل حس أو شعور، يبلى بانعدام التناغم المصيري بين أطراف

ّوقبله، التكافل بين جميع المكونات البشرية . ّبالتكافل الوظيفي البناء بين الدولة والمواطن
  .في محيطها الجغرافي

 
ودماغ الحيوان السياسي، ال يفرز هرمونات األحاسيس . الحس الوطني ال يأتي من فراغ

مثل وهم الدين . ماء، هذا هراء أو وهمالوطنية، ونحن ال نولد بمشاعر الوطنية واالنت
المشاعر الوطنية غرس ونماء، تلزمه الرعاية والسقاية، وقبل هذا وذاك، تلزمه . فطرة

  .تربة صالحة وبيئة نظيفة
 

ألننا . لكننا ال ندرك حجم الفخ الذي وقعنا فيه، أو وقعت فيه البشرية، أو قلما ندرك
تلقين، وأغالل الوالءات المؤدلجة، أو نترعرع عادة مكبلين بسالسل الترويض وال

سالسل العبودية كما وصفها جان جاك روسو، سالسل تجرنا بخفة، إلى حيث يريد 
ّوألننا مكبلون، كثرما نجنح إلى الخيال، فنلهج بمفاهيم . أصحاب النفوذ والسلطة

 .وأخالقيات وقيم، ال أساس لها على أرض الواقع، وال في النفس البشرية
 

ًس مفهوما جامدا، وال جغرافيا فارغة وحدود، الوطن مفهوم متغير بما يطرأ الوطن لي ً
ّعلى مكوناته البشرية والسياسية والدينية والثقافية من تغيير، وعلى جغرافيته وبيئته، 
ّويبدو أمرا مربكا ومحيرا في آن، الفصل بين الوطن ومكوناته، فال وطن ممكن بال  ً ً ًّ

لية جميلة لمفهوم الوطن حتى في أبشع أحوال األوطان أن نفرض صورة مثا. ّمكونات
المهم هو، شكل الوطن كواقع نعيشه، . ًوأكثرها دبقا ودمامة؛ ضرب من العبث والضاللة

  .وليس شكله كمفهوم نظري
 

ويخلو من التعقيدات المضافة، , ًعلما أن شكله في قواميس اللغة بسيط ومشبع للغاية
ذا كل شيء، تطور المستقر إلى حي ثم مدينة ثم جميع ه. فالوطن هو المنزل والمستقر

خطوة آخرى على نفس المنوال، يكون المستقر هو . ّالمدن ضمن رقعة جغرافية محددة
بمعنى أن كوكب األرض هو الوطن األم . جميع الرقع الجغرافية على كوكب األرض

بعد، ونعمل على ًللبشرية، أو ليست هذه هي الحقيقة فعال التي لم تسطر في القواميس 
 .طمسها بأكذوبة األوطان وتعقيداتها التي انطلت علينا

 
ّوالمغاالة في الوطنية وحب الوطن قد ينحدر إلى ما يشبه العصبية القبلية، أو حتى يتحول 

  .في أسوأ حاالت المغاالة، إلى شوفينية مقيتة
 

ّتربية الوطنية، لعم وبعد، لو أن التربية اإلنسانية، هي التي تسود في المدارس، بدل ال
ًوخرجت أجيال أوسع فهما من أجيال التربية المحلية وأقل . الحب والتعاون في العالم

  ً.بؤسا
 

ًشئنا أم أبينا، نحن أبناء كوكب واحد، صغير جدا على هامش درب التبانة، قواسمنا 
المشتركة هي اإلنسانية، التاريخ المشترك للجنس البشري، والمصير المشترك، 

حديات الكونية المشتركية التي تواجه الكوكب، وهي تحديات خطيرة ال مجال والت
ومفاهيم التخندق بكل . قواسم وتحديات عابرة للجغرافيات والحدود. للخوض فيها اآلن

صنوفه وأشكاله، والتي تشكل بدورها إحدى التحديات المصيرية، ألنها مفاهيم تقليدية 
  .ّيق المعبدة للسلطة واالستبداد وما زالتمنتهية الصالحية، وكثرما كانت الطر

 
ّأقف مع األسباني، بابلو كاسالس، عازف التشيلو والكمان، في تسائله الذي يشي برقي 

 :إنساني نطمح أن يسود
  حب الوطن شيء رائع، ولكن لماذا يتوقف الحب عند الحدود؟
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  الرئيس األمريكي السابق دونالد كان نموذج سيرة حياة
ًترامب متمركزا حول أطروحة مفادها أن النجاح المهني 
ًوالوظيفي مقاسا بكم الثروة المراكمة سواء كان ذلك بشكل 
أخالقي أو غيره ال بد أن ينطلق من مسلمة ذرائعية تنظر إلى أن 

» حالل زالل«كل الوسائل بغض النظر عن وحشيتها أو قذارتها 
  .ون ال بد من االتكاء عليها إلدراك غاية ماحينما يك

 
ًناطقا صريحا«التي تبناها دونالد ترامب، بصفته » الوسائل القذرة«وقد يكون أهم  دون » ً

تنميق أو تزويق باسم الرأسمالية الوحشية المعولمة بشكلها الليبرالي التلفيقي المستحدث، 
 الستخراج الثروات الباطنية من تتمثل في اعتبار كوكب األرض بمثابة مصدر ال متناه

ًجوفه، بغض النظر عن عقابيل صحية أو بيئية قد تترتب على ذلك، ومقلبا ال قعر له 
إللقاء النفايات فيه، حتى لو عنى ذلك تحول مياه البحار والمحيطات إلى مستنقع آسن من 

 كبيرة منها ُالمواد السمية التي تقود آالف األجناس الحية إلى االنقراض، وتحول أجزاء
ال حياة فيها ألي من كان يبحر في لجها في سالف األيام؛ وحتى لو » مناطق ميتة«إلى 

ُأدى ذلك إلى تحول الغالف الجوي لكوكب األرض إلى كتلة من الغازات السمية المحملة 
بمختلف أشكال السموم البيئية التي ال بد أن تحيل حيوات بني البشر إلى صراع سرمدي 

أهوال التخلف العقلي عند األطفال، واإلصابة بمختلف أشكال السرطانات، للهروب من 
  .واالعتالالت العصبية والقلبية الوعائية

 
وقد يكون التوصيف األكثر دقة بمنظار الرأسمالية الوحشية المعولمة إلى كوكب األرض 

ًفسادا ومجونا ًليعيثوا فسادا وإ» للنهابين من األثرياء األقوياء«مفتوح » فندق كوني«بأنه  ً
» قضاء حاجتهم به«ًوتلويثا وعربدة في فضائه وردهاته وأروقته وغرفه، ليتركوه بعد 

تلك » كنس«لتتولى األجيال القادمة مسؤولية » دنسهم ورجسهم«ًملطخا بكل تالوين 
بعدما تعرض له » إعادة تأهيله«ومحاولة » الفندق الكوني المستباح«القاذورات من ذلك 

» الكأداء«ًعله يعود صالحا للعيش فيه بعد تلك المهمة »  وعسف همجييناستغالل«من 
ولكن واحسرتاه فإن ما قد يسري من منطق على الفنادق والنزل ال . وشبه المستحيلة

يستقيم سحبه على كوكب األرض الذي يعمل توازنه البيئي الحيوي كفرقة أوركسترالية 
المالئم وعتبته الصوتية الصحيحة، وإال ال بد لكل جزء منها من أداء لحنه في وقته 

وبمعنى آخر فإن آلية عمل المنظومات البيولوجية . تحولت الموسيقى إلى نشاز ال يطاق
والبيئية في كوكب األرض ال تحتمل وال يمكنها أن تطيق ذلك النموذج الوحشي من 

فيما بينها، التعامل معها، والذي ال بد أن يؤدي إلى انهيارها وتفكك توازنها المرهف 
ًمنتجة حطاما بيئيا يستحيل على القدرة العقلية لبني البشر مجتمعين استنباط حل قابل  ً
ُللتطبيق بقدرات بني البشر المحدودة حقا لتصحيح ذلك الخلل المهول في بنيان التوازن 
البيئي الرهيف لكوكب األرض، إن أن العدد المهول للعناصر التي تدخل في تركيب ذلك 

يقع خارج قدرة كل طاقات بني البشر على استيعابها من الناحية » زن الرهيفالتوا«
الرياضية الفيزيائية البحتة كحد أدنى، وهو ما يتجلى في اإلخفاق شبه المطلق لكل 

التي اختطها العلماء هنا وهناك في غير موضع من أصقاع » نماذج التنبؤ البيئي«
خية في المستقبلين القريب والمنظور، الستقراء المعمورة للتنبؤ بمستقبل التغيرات المنا

عمق الكارثة البيئية التي أدخل نمط الرأسمالية الوحشية المعولمة الكوكب األرضي فيها 
مشرع األبواب » فندق كوني«وإلى » مطية ال حق وال دية على قاتلها«عبر تحويله إلى 

  .لكل األفاقين المنافقين والفاسدين المفسدين
 

فهي تتجلى بشكل جلي في نمط اإلنتاج » االقتراض من المستقبل«ط بثقافة وفيما يرتب
تعظيم «الرأسمالي الوحشي المعولم الذي ال يرى من األهداف سوى هدف واحد هو 

حيوات «، وبغض النظر عن أي خسائر جانبية حتى لو كانت »األرباح بأقصر اآلجال
 اإلنتاج الذي يعمد إلى االستخراج كثيرين كانوا أو قليلين، وهو نمط» بشر من لحم ودم

بغض النظر عن » يزيد من حجم ثروة األثرياء«الجائر من كوكب األرض لكل ما قد 
تالؤم ذلك النهج مع قدرة التوازن البيئي الحيوي على تصحيح نفسه وتعويض ما يتم 

ًحقا «بنفس الوقت، وتمثل » محدودة«و» غير متجددة«استخراجه من موارد ثمينة 
لألجيال القادمة لالستفادة منها من أجل تمكينهم من العيش بمستوى ال يتنكس » ًاطبيعي

ًوقد يكون المثال األكثر حضورا في . ويتهاوى عن مستوى الحياة الذي عاش فيه أسالفهم
ذلك السياق األخير بؤس االستخدام الجائر لمصادر المياه العذبة المحدودة في كوكب 

من مجمل الكتلة المائية الموجودة في % 1أحسن التقديرات األرض والتي ال تتجاوز في 
كوكب األرض، بشكل بربري منفلت من كل عقال أخالقي يتسق مع حق األجيال القادمة 

ًوبشكل أكثر تدقيقا فإن استهالك . غير ملوثة أو ناضبة» مياه نظيفة«في استهالك وشرب 
رضية في شهر واحد يتجاوز في شمال وغرب الكرة األ» مجتمعات األغنياء األثرياء«

الحصة المتاحة ألبناء األرض الراهنين كلهم من المياه العذبة الستهالكها في سنة كاملة، 
ًإذا كان ذلك االستهالك مرشدا وممنهجا بشكل يتسق مع قدرة كوكب األرض ونظامه  ً

طش وفي بلدان أخرى مهددة بالع. الحيوي البيئي على تجديد مصادر المياه العذبة فيه
َّالقتال خالل بضعة عقود، مثل باكستان، جراء تفاقم مفاعيل ظاهرة االحتباس الحراري 

حصة األجيال القادمة «وتسخن كوكب األرض، يتم استخراج المياه الجوفية، والتي تمثل 
، بشكل منفلت من كل عقال علمي أو أخالقي من »من المياه العذبة في بواطن أوطانهم

ًع األرز الفاخر، وهي من أكثر الزراعات استهالكا للماء، ليس أجل زراعة مختلف أنوا
بغرض إطعام أفواه الماليين من المفقرين المنهوبين المظلومين الذين يزرعون و 
يحصدون نتاج  ذلك الزرع، فهم ال يحلمون بحبة من ذلك األرز، الذي يتم زراعته 

ليملؤوا » ثرياء األقوياءاقتصادات مجتمعات األ«وحصده وتعبئته ومن ثم تصديره إلى 
تضييع وهدر «و» سرقة مواربة«بها  في الشمال والغرب في عملية » كروشهم السمان«

ًلحقوق األجيال القادمة في الحياة وعدم الموت عطشا وتجففا» عامدين ً.  
 

حقوق األجيال القادمة في استهالك مياه عذبة » تضييع«وفي نفس سياق الحديث عن 
رة إلى النهج المتوحش للشركات العابرة للقارات المالك الفعلي لمفاتيح نظيفة، يمكن اإلشا

الحل والعقد على المستوى الكوني في السعي الستخراج كل أشكال الوقود األحفوري 
التكسير «، أو استخراج الغاز الطبيعي بتقنية »النفط الصخري«غير التقليدية مثل 

ًاه العذبة حقنا في باطن األرض الستخراج والتي تستهلك كميات كبيرة من المي» المائي
من الغاز الطبيعي في باطن األرض، دون االلتفات إلى مخاطر تهشيم » آخر قطرة«

جيوب المياه الجوفية خالل تلك العملية وتضييع مصادر مهمة لألجيال القادمة، باإلضافة 
ن مياه ملوثة من إلى مخاطر تلويث مصادر المياه الجوفية، والمياه السطحية بما يخرج م

استخدام أكداس هائلة من المياه العذبة في عمليات االستخراج الجائر لمصادر الوقود 
األحفوري الغائرة في أعماق األرض، والتي يقتضي العقل والمنطق عدم المساس بها 
ًوإبقائها في مكانها في باطن األرض، نظرا لما تسببه من آثار مرعبة تسهم في زيادة حدة 

ًوكب األرض، باإلضافة إلى األكالف البيئية الهائلة تلوثا وتضييعا للمصادر تسخن ك ً
  .ًالحيوية التي تعتبر حقا لألجيال القادمة في المستقبل لتعتاش منها وبها

 
ًوهو نفس نهج االقتراض البربري من المستقبل يسري بشكل أكثر جالء في نهج إدارة 

ًضين، وبشكل أكثر بروزا في مجتمعات ًالمجتمعات اقتصاديا في عموم أرجاء األر
المفقرين المنهوبين المظلومين في دول الجنوب حيث يعمل األثرياء األقوياء من خالل 

حلبة مسرحيات «ًممثليهم الذين يمولون حمالتهم االنتخابية ويسوقونهم إعالميا لتصدر 
 المفوضين في المجتمعات الصناعية، أو من خالل نواطيرهم» الديموقراطيات الشكلية

بإدارة مصالحهم في دول الجنوب المفقر المنهوب، الذين يدعمونهم بكل احتياجاتهم من 
أدوات القمع والحديد والنار والدعم السياسي للحفاظ على دورهم الوظيفي ذاك، ليقوموا 

» لسندات الخزائن و الديون السيادية«بإصدار هذياني » استدانة مهولة«مجتمعين بعملية 
على عمليات اقتصادية جلها غير تنموي، ويذهب معظمها إلى جيوب الشركات لإلنفاق 

العابرة للقارات ومجمعات الدول الصناعية المتقدمة العسكرية الصناعية التقانية في عقود 
احتراب «تجعل من خيار » أكداس هائلة من األسلحة«لشراء » ال ينقطع صبيبها«شراء 

ًخيارا سهال» األشقاء وقمع األبناء وسائل القمع حاضرة في أيادي «ً دائما، ما دامت ً
وأجهزة فسادهم وإفسادهم، للقيام بدورهم التخريبي المرحلي خالل وجودهم » الجالدين

اب الذي العابر على سطح البسيطة ليتركوا لألجيال القادمة عبء تحمل أكالف الخر
ًتركوه اجتماعيا وبيئيا ً   

 
 

  

  فلسطين
 



  

  اليساري
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  استهالل 
إلى " عوفرا"نظرت وأنا في طريقي نحو مستوطنة "

القرى الفلسطينية، وإلى جانبها المستوطنات اليهودية، 
ّوفكرت بأن القتل عند الفلسطينيين نوع من الرياضة أو 

من هذه الناحية لن . ًالمتعة، وربما أيضا بديل عن الجنس
سيء، يكون لنا في أي يوم مشترك ثقافي مع هذا الشعب ال

عديم الشرف، الذي يعيش بين ظهرانينا، يجب أن نتمنى 
له فقط أن تلفظه هذه األرض المليئة بالدماء اليهودية التي 

  ".. سفكها ألنه ال يستحق العيش عليها 
 

هكذا كتب بيني تسوفر الصحفي في هآرتس، ومحرر 
في صفحته على الفيسبوك بعد " ثقافة وأدب"ملحق 

ة عوفرا للمشاركة في تأبين عودته من زيارة مستوطن
الجندي خارج " ًعاما19\دفير سوريك ”المستوطن 

 والذي عثر على جثته  K الخدمة والطالب في كلية دينية
بالقرب من المدرسة العسكرية التي يدرس بها في الضفة 

وسوريك . 2019أغسطس / آب8الغربية المحتلة يوم 
ُي قتل في هذا، هو  حفيد الحاخام بنيامين هيرلينغ، الذ

 في 2000 أكتوبر من اعام  \هجوم وقع في تشرين األول
  . الضفة الغربية المحتلة

 
إن من : "يعلق جدعون ليفي على كالم بيني تسوفر بالقول

ًيقوم بالتعميم ليس بالضرورة أن يكون عنصريا، ولكن 
وإذا كانت توجد ثقافة للقتل . من المحتمل أن يكون كاذب

 / 8 / 2019انظر، هآرتس " ( لفهي موجودة في إسرائي
في ) انظر التعليق أدناه(، ويتابع، نجح يارون لندن )30

 -في الوسط اإلسرائيلي-المقابل بإثارة عاصفة من الجدل 
ال يكرهون فقط ... متوحشون: "حين وصف العرب بأنهم 

وما يربط ". اليهود، بل هم يقتلون أنفسهم في المقام األول
يفرقهما، فال يوجد أصدق من لندن وتسوفر أكثر مما 

، "روح العصر في إسرائيل"خطابهما يمكنه أن يعكس 
ًعلما أنهما اعتبرا ذات يوم يساريْين ومثقفْين المعْين 
يمتلكان معرفة وسعة اطالع يحسدان عليها، ولكن هذا لم 
ًيمنعهما من نشر األكاذيب وأشد األفكار عنصرية تجاه 

 .الفلسطينيين
  

فيما يلي لمن يهتم قراءتي لرواية من وحي ما سبق ،
ال توجد ترجمة (للكاتب األمريكي ليون يوريس " الحاج"

ًمسترشدا ببعض أفكار ) عربية للرواية على حد علمي
إدوارد سعيد التي ساهمت في تقديم إضافات هامة في 
مجال النقد األدبي ونظرية األدب، ال سيما في ميدان 

 خالل تقديمه لجملة الدراسات ما بعد الكولونيالية من
والتمثيل وغيرها من " ّالطباقية"مفاهيم جديدة كالقراءة 

المقاربات النقدية التي ساهمت في تعزيز فهمنا لدور 
  .ووظيفة األدب في الحقب االستعمارية المختلفة

 
ًنموذجا واضحا لدور " الحاج"في الواقع؛ تعتبر رواية  ً

ي األدب المتصهين في ترسيخ وتكريس خطاب قوم
ًسياسي عنصري متشدد ومتمركز إثنيا، على " جغرافي"

لسان ليون يوريس بهدف تعميم السردية الصهيونية على 
مجتمع المستعمرين اليهود في فلسطين وفرضها على 

إيديولوجي \الفلسطينيين عن طريق خطاب قومي سياسي 
ًمتشدد  ومتمركز إثنيا ، بمعنى القبول بشرعية كيانها 

بقي من سكان البالد األصليين ال يمثلون القومي، وأن من 
وبمثل هذا الخطاب . في الحقيقة سوى وجود طارئ

سيتحول الفلسطينيون إلى مجرد رعايا وتكريس واقع 
االحتالل بأبعاده األمنية واالستيطانية كأسلوب عمل يومي 
منهجي لدفع الفلسطينيين إلى تغيير سرديتهم التاريخية 

  .وخطابهم السياسي
 

 عن الربط ً- في كل سطر فيها تقريبا-ف الرواية ال تك
  ويتعلق األمر " إسرائيل القديمة"االعتباطي بين فلسطين و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هنا بعالقة هذه اإلسرائيل باالستعمار االستيطاني للبالد، 
ى رغم عدم وجود أي إشارة في النصوص الكتابية تلمح إل

لفلسطين، وال استطيع، باألحرى، " بني إسرائيل"انتماء 
ال يمكنني فهم المشروع الصهيوني في فلسطين إال ضمن 
السياق االستعماري الذي ينظر للبالد على أنها أرض 

جد يهودية ووطن قديم للشعب القديم، تصادف أن توا
التاريخ، " صنع"وعملية  .عليها عرب أو غيرهم ذات يوم 

ِ يسعى المستعمر من خاللها إلى إسكات التابع هذه، التي
ِالمستعمر هي أداة للهيمنة االستعمارية ألن المستعمر ال  َ
ًيهدف إلى السيطرة على األرض فحسب، بل أيضا 

. ًلفرض تاريخه الخاص فضال عن نموذجه الثقافي

ال يكتفي بالسيطرة " -كما يرى فرانز فانون -ِفالمستعمر 
الل إحكام قبضته على رقاب على البالد فقط، من خ

ّالناس، بل يحاول تفريغ أدمغتهم شكال ومضمونا فيشوه  ً ً
ّويدمر ماضي الشعب المظلوم عبر منطق مشوه  ّ

وهذا بالضبط ما تقوم به الطبقة السياسية ". ومنحرف
الحاكمة في إسرائيل التي ترى في وجودها االستعماري 

إلى مواقع في فلسطين حتمية تاريخية تهدف نقل المنطقة 
حضارية متقدمة و يدعمهم في ذلك مجتمع المستعمرين 

ربما -اليهودي، تشاركهم بعض النخب في الوسط العربي 
ّ ضمن حيز السلطة والهيمنة -دون قصد و ربما بقصد

والعالقة بينهما مما يساهم في تقديم صورة مشوهة عن 
  .طبيعة الصراع

  
 

  تمهيد
 

للكاتب " اجالح"ليس من باب التجني وصف رواية 
بأنها رواية التمثيل الثقافي ) 1"(ليون يوريس"األمريكي 

لالستعمار، حيث تندمج فيها أشكال السرديات العنصرية 
والكولونيالية في إطار ما يطلق عليه إدوارد سعيد 

" صنعت"التي " األبستمولوجيا األخالقية لإلمبريالية"
الصنع ولن تتحقق عملية . االستعماري" األبيض"التاريخ 

دون االتكاء على المرويات ) بالنسبة لرواية الحاج(هذه 
التوراتية و االستعمارية إلنشاء نماذج عنصرية إقصائية 

 الدينية وعلى الترويج الفظ \تستند على التراتبية الثقافة
ومن عنا تبرز . ِللمستعمر" الحضاري"لمقولة التفوق 

أهمية أعمال يوريس وصفها تؤكد على قوة تلك 
مرويات، والخلط بين اليهودية والصهيونية في تزوير ال

-التاريخ وتشويه الحقائق من خالل تحويل الفلسطينيين 
شعب " إلى -بما يحملون من إرث ثقافي وديني وحضاري

ّلتحقيق أغراض سياسية تندرج في إطار " بال تاريخ
وحالما يتم نفي . الصراع العربي اإلسرائيلي القائم

 بكل مكوناته، من الذاكرة الجمعية كشعب: الفلسطينيين
ّلليهود اإلسرائيليين، سرعان ما يروج الكاتب للحق 

للغزو، والبدء في كتابة " الديني"األخالقي والفكري و
ًتاريخ جديد يقوم على أسس العقيدة الصهيونية، مستغال 
العناصر التوراتية في التاريخ اليهودي وفي الذاكرة 

  .الثقافية الغربية
 

 أخرى، تتحول األحداث في الرواية، عبر آلية بعبارة
لشخصيات أحادية الجانب وذات " تاريخ"سردية، إلى 

بعد واحد بغض النظر عن ثقافتهم ومواقفهم وهوياتهم، 
فيظهرون كأنهم يحاورون أنفسهم في مونولوج داخلي 
مثير للضجر يعبر عن رؤية مزعومة منحرفة للمؤلف 

لمشوهة والدونية للفلسطينيين غايتها التأكيد على الطبيعة ا
باعتبارهم يمثلون حالة من ثقافة الكراهية، فيتحول 
ّأشخاص الرواية إلى نماذج نمطية و أبواق تردد صدى 
أفكار يوريس العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب 
والمسلمين ضمن خطاب يرى في العملية االستعمارية في 

 .فلسطين حركة حتمية تاريخية للتقدم
 

ّامتدادا ) 2(ّ تعد رواية الحاج-وغيره- المفهوم وبهذا
للسرديات المعادية للعرب ولإلسالم السياسي والحركات 
اإلسالمية الراديكالية التي بدأت تنتشر منذ ثمانيات القرن 
الماضي في وسائل اإلعالم األمريكية وفي الخطاب 
الثقافي الغربي، فشاع وصف العرب والفلسطينيين 

 ). 3(ل والبدائيةبالسلبية و الكس
 
  
 

الحاج إبراهيم الصقوري " تاريخ"تتحدث الرواية عن 
 عشيرته في فلسطين منذ عشرينيات القرن \وعائلته
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وتبدأ الرواية بموت والد . الماضي وحتى الخمسينيات
ً، ليصبح هذا األخير زعيما ومختارا 1922إبراهيم سنة  ً
ي التي تقع في واد) طابا(في قرية ) 4(على عشيرته

على الطريق الرئيسي بين " قرب اللطرون"إيلون، 
ّويتألف العنوان من كلمة واحدة معرفة . القدس ويافا

ًمأخوذة من األصل العربي قوال ونطقا ومعنى( ً والهدف ) ً
 إظهار المعنى -كما يبدو من سياق الرواية-منها 

المباشر، أي الحج الديني إلى مكة، واسم " اإلسالمي"
 الذي يقوم بهذه الرحلة ويتم وصفه الفاعل أي الشخص

ًتبعا لذلك بصفة الحاج، ويبدو أن قصد يوريس من اختيار 
 اإلسالمية التضمين المجازي للمعاني \هذه الكلمة العربية

فاسم . العديدة التي تختزنها والتي تحتفي بها أثناء نطقها
يشير بطريقة ما إلى ارتحال " إبراهيم الحاج"المختار 

وري من قريته إلى مكان آخر، وقبل ذلك إبراهيم الصق
لكن . ارتحال عشيرته من الجزيرة العربية إلى فلسطين

هذا االرتحال ال يتشابه مع ارتحال إبراهيم التوراتي إلى 
أرض الميعاد، غير أن التعمق أكثر في المعنى سوف 
يلقي بظالله على تضمين انطباعي آخر يشير إلى أن 

به ارتحال إبراهيم التوراتي ارتحال إبراهيم الصقوري يش
لجهة القدر اإللهي لمسيرة الرجلين، فإبراهيم التوراتي 
انتقل بأمر من يهوه ليسكن في األرض الموعودة هو 
ونسله، وبالتالي فعلى إبراهيم الصقوري أن يخلي قريته 
ألحفاد إبراهيم التوراتي العائدين ألرض الميعاد من جديد 

على موقع إبراهيم الصقوري رغم التأكيد (بعد نفي طويل 
ّكزعيم وراثي لعشيرته، إال أن يوريس سوف يغمز من 
ّقناته ويشكك في انتمائه لألرض، حين يؤكد أن الحاج 
إبراهيم وعشيرته قدموا للمنطقة منذ قرن فقط من جزيرة 
العرب بعد هزيمتهم على يد من يدعوهم يوريس 

يث ح) 5(القادمة من تركيا ومصر" الجيوش الغازية"
مازالوا يحتفظون بعالقات قرابة تربطهم بعشائرهم 

 ).الوهابية هناك
 

أوكل يوريس مهمة سرد الحكاية إلى إسماعيل ابن 
إبراهيم الصقوري والذي يتشابه اسمه مع اسم ابن إبراهيم 
التوراتي، ورغم أن إسماعيل ليس االبن األكبر للحاج 

ون خليفته إبراهيم، غير أنه هو من وقع عليه االختيار ليك
ويضع يوريس والدة إسماعيل . ًوزعيما للعشيرة من بعده

وهو عام اندالع الثورة العربية الكبرى  (1936في العام 
ولكن، قبل ذلك، سو تتغير حياة ومصير ). في فلسطين

، عندما يشتري 1922ومستقبل القرية وسكانها في العام 
ًبعض المهاجرين اليهود أرضا قريبة من قرية الحاج ً 

إبراهيم، يشتروها من إقطاعي فلسطيني يدعى فوزي 
ًسوف تكون له، الحقا، ( كبير أفندي ويقيم في دمشق 

عالقة جنسية غير شرعية مع ندى ابنة الحاج إبراهيم، 
  ).وسوف تتسبب هذه العالقة بقتلها على يد أبيها

 
يبني اليهود، على قطعة األرض تلك، مستوطنة زراعية 

وريس األرض عندما وصول ويصف ي". شيمش"باسم 
ّسورية، أو عثمانية، أو : المهاجرين اليهود إليها بأنها لم  ّ

ّعربية، أو يهودية، بل أرض مشاع حتى طابا، ). 6"(ّ
ّقرية الحاج إبراهيم، ذاتها ليست عربيةـ بل موطن سبط 

، وقد )7(دان والبطل اليهودي التوراتي المشؤوم شمشون
ت قديمة قربها يزيد ّاكتشف اآلثاريون بقايا حضارا

، كما شهدت القرية، )8(عمرها على أربعة آالف عام
عبر تاريخها، ثورات يهودية متعاقبة ضد الجيوش 

ّاآلشورية والبابلية، والمصرية، والفارسية "المحتلة  ّ ّ ّ
ّواإلفريقية والرمانية ّ)"9.( 

 
يتعرف الحاج إبراهيم على جدعون آش أحد قياديي 

ًحقا، أن جدعون هذا رجل سنعلم ال(كيبوتز شيمش 
مخابرات وعضو في منظمة الهاغاناه ومستشار دافيد بن 

تتطور العالقة بين الصديقين، ويزور الحاج ). غوريون

وجدعون آش المولود في . الكيبوتز بين الحين واآلخر
ٌفلسطين، هو في الحقيقة ابن الثنين من المهاجرين اليهود 

. ية القرن التاسع عشرمن رومانيا أتيا إلى البالد في نها
ًوبحكم عمله جاسوسا لمصلحة الجيش البريطاني، فقد 

وسط المجتمعات " فأر الصحراء"ًعاش آش متنقال مثل 
والقبائل البدوية العربية، يرشي هذا الزعيم و يستغل ذاك، 
من أجل الحصول على المعلومات التي يبتغيها، وهكذا، 

ً تمثيال لصورة ًكان جدعون تجسيدا للحكاية األسطورية و
ًالملتصقة بالمستعمر، فيظهر شخصا يمتلك " الرجولة" ِ

ًخبرة عميقة وطويلة في التعامل مع العرب، نظرا لسعة 
ًاطالعه على ثقافتهم ولغتهم وتقاليدهم، فضال عن كونه  ّ

ًمقاتال نزيها ملتزما بالعقيدة الصهيونية، وحارس حدود  ً ً
لعدوانية يصد الهجمات العربية ا" هاشومير"مخلص 

ولهذا فشلت هجمات العرب على الكيبوتز، ويعترف (
ًالحاج إبراهيم سرا بهذا الفشل رغم تفاخر رجال عشيرته 

غير أن صداقة الحاج وجدعون ). بقتل العديد من اليهود
ّال تفيد، كثيرا، في تخفيف حدة التوتر بين أتباعهما، وهنا  ً

مضي ًيبتعد يوريس عدا عن تفسير السبب الحقيقي، وي
إلى القول بأن المزاج العام في تلك الفترة سيطرت عليه 
مشاعر الكراهية ضد اليهود، وامتزاج هذه المشاعر بنوع 

ّالنازية التي كان يروج لها" البروباغاندة"من   -آنذاك-ّ
المفتي الحاج أمين الحسيني، وجماعة اإلخوان المسلمين 

ًفضال عن ، )ّيمثلها في الرواية أستاذ المدرسة السالمي( 
يقول يوريس بطريقة (الخطب اإلذاعية المعادية لليهود 

ساخرة أن هذه اإلذاعة، باإلضافة إلى الكهرباء، كانا 
  ). ًتقدمة من الكيبوتز للقرية

 
يتم استدعاء الحاج إبراهيم إلى دمشق للتشاور على خلفية 

، فيجتمع )1947 نوفمبر \ تشرين الثاني29(قرار التقسيم 
اإلقطاعي الذي باع لليهود األرض التي (ي مع فوزي أفند

بحضور عبد القادر الحسيني ) اقاموا عليها الكيبوتز
يصف يوريس هذا األخير بأنه (وفوزي القاوقجي 

انتهازي وحاقد ومؤيد للنازية وجندي سابق في الجيش 
ًالتركي، وهو من أعطى األوامر الحقا الغتيال عدد من 

 الحاج إبراهيم الكثير من ُّال يكن). رجال الحاج إبراهيم
ّالود لعبد القادر الحسيني وال لفوزي القاوقجي بسبب 
إلحاحهما على إخالئه لقريته لموقعها االستراتيجي الهام، 
ًطبعا يرفض الحاج جميع العروض رغم إغراءات المال، 
ويغادر الجلسة دون الوصول لقرار حاسم، أو وعد قاطع 

ي القاوقجي، ومع تردد بإخالء القرية مما يثير حنق فوز
األنباء الواردة من دير ياسين، لم يستطع الحاج منع أهل 
القرية من مغادرتها، فيتجهون إلى يافا، وهناك يحاولن 
استئجار مركب ينقلهم إلى غزة، ولكنه يجد نفسه 
ًمحاصرا مع قومه في حي المنشية بين قوات القاوقجي 

ة أخرى، من جهة وعصابات اإلرغون والهاغاناه من جه
من ) بسام البسام(ّومع ذلك يتمكن بمساعدة أحد التجار 

االتفاق مع مالك سفينة يونانية لتبحر به مع عالته نحو 
غزة، لكنه لم يتمكن بسبب مالحقة قوات القاوقجي له 
فيختبأ ومن معه في كنيسة القديس بطرس، ومن هناك 
يستطيع إسماعيل الوصول إلى جدعون آش الذي سوف 

ولكن قبيل غادرتهم .  على الفرار إلى طولكرميساعدهم
يافاـ يحدث أن يعثر جنود القاوقجي على نساء العائلة، 
فيغتصبون أمام أعين إسماعيل والدته وحماته وأخت 

ًسوف يخبره الحقا في أحد (زوجته، لكنه ال يخبر الحاج 
 ).أهم المواقف الدرامية في الرواية

 
لس ويقوم الحاج بالتوال تنتقل العائلة من طولكرم إلى ناب

ّالذي يعرفه على ) السيد كلوفيس(مع رئيس بلدية المدينة 
ّفريد زياد أحد عناصر الفيلق العربي التابع للملك 
ّاألردني، ويحاول كلوفيس وزياد إقناع الحاج بدعم 

ومع . ّجهودهما السياسية، لكنه يفضل أن يبقى على الحياد
ة نابلس والعيش في ازدياد الضغوطات عليه، يقرر مغادر

أحد الكهوف على تخوم الصحراء بجوار موقع قمران 
وهناك ينضم إليهم الشاب صبري . قرب البحر الميت

سنعلم أن أحد (ًسالمة المراهق ذو الستة عشر عاما 
الضباط العراقيين الذين دخلوا فلسطين خالل حرب 

 أجبر الفتى صبري على أن يكون 1948
 ).10")(عشيقته"
 

ّبة الحياة في الصحراء، إال أنها بدت متوضعة رغم صعو
ومقنعة لعائلة الحاج وخالية من الضغوطات والتوتر، 
ّومنحتهم الفرصة لتجيد قوتهم والتشبث بتقاليدهم 

ومع قيام إسرائيل و سيطرت . الصحراوية األصيلة
األردن على الضفة الغربية سوف تتدهور األحوال 

كهف قمران والتجوال المعيشية للعائلة فتضطر لمغادرة 
في منطقة أريحا لينتهي بهم المطاف في مخيم عقبة جبر 
عند سفح جبل القرنطل، ومن هناك سوف يتواصل الحاج 
مع عالم اآلثار الدكتور نوري على أمل أن يصلهم 
ًبصديقه القديم جدعون آش، فضال عن إمكانية بيع اللقى 

ق األمر وال يستغر. األثرية التي عثروا عليها في قمران
ًكثيرا حتى ينخرط الحاج، بتشجيع من آش، في حضور 
المؤتمرات التي تناقش الوضع الفلسطيني، فيسافر إلى 

يدعى شارل معاني، " مسيحي"ّعمان ليلتقي بشخص 
ويلتقي كذلك بالشيخ أحمد التاجي، ويشترك هؤالء الثالثة 
في أنهم ال يمانعون الدخول في مفاوضات مع إسرائيل 

  .  الفلسطينيين إلى منازلهمبهدف عودة
  

ًوينتقل الحاج من مؤتمر إلى مؤتمر وصوال إلى مؤتمر 
ًبيت لحم الذي من المفترض أن يكون بديال عن جميع 
المؤتمرات السابقة من خالل تشكيل لجنة متابعة تقوم 

. بعرض القضية الفلسطينية أمام لجنة دولية في زيورخ
 عناصر تابعة لفريد ولكن المؤتمر ينتهي بكارثة حين تقوم

ّزياد باعتقال القادة الثالثة و مجموعة الشبان المرافقين  ّ
ورغم كل هذا، ). أحدهم جميل، ابن الحاج إبراهيم(لهم 

سوف يسافر الحاج إبراهيم إلى زيوريخ رفقة شارل 
 -رغم التهديدات بقتل ابنه-معاني والشيخ أحمد التاجي 

ج المطلوبة، بل غير أن المؤتمر يفشل في تحقيق النتائ
على العكس من ذلك، يتم التشكيك والطعن في مشاركتهم 
في المؤتمر، فيقوم ارل باالتصال بالفاتيكان بغية التوصل 
إلى حل من شأنه أن يعيد بعض الفلسطينيين المسيحيين 
إلى ديارهم، ويتم شراء الشيخ التاجي من قبل فوزي كبير 

ًأفندي الذي كان يمثل أميرا سعوديا ف ً يفقد . ي لمؤتمرّ
الحاج األمل في مؤتمر زيوريخ وتزداد خيبته في 
الزعماء العرب فيعود إلى مخيم عقبة جبر ليكتشف مقتل 

وفي منتصف . ابنه جميل، فيقرر االنتقام من فوزي أفندي
ُ، يقتل شارل معني، كما تحدث أعمال شغب 1951العام 

 ضد الفلسطينيين إثر اغتيال عبد هللا بن الحسين ملك
ّثم يقوم الحاج بقتل ابنته ندى، بعد أن لوثت . األردن

سمعته بفقدها عذريتها، ويخبر، في لحظة غضب، 
إسماعيل أباه بحادثة االغتصاب التي جرت في يافا على 
يد رجال القاوقجي، أثناء الحرب، فيصاب الحاج بجلطة 

ّوتمثل جنازته أكثر اللحظات . سرعان ما تودي بحياته
ّة حياته، رغم أنها أتت بعد موته، على حد المجيدة في سير

قول ابنه إسماعيل الذي أصبح مختار العشيرة من بعده، 
ويستولي الحزن على الزعيم الجديد بسبب موت شقيقته 

، ويستغرق )وليس بسبب موت الحاج إبراهيم كما يبدو(
 . األمر بعض الوقت حتى تنتهي الرواية بجنونه المطبق

 
  
 

تلك هي رسالة يوريس الدعاية .. سوءنحن العرب هم األ
 يريدون أن يصنعوا -أي اليهود-الفظة عن العرب، فهم

سنغافورة في فلسطين بينما يريد العرب أن يعيدوها 
  .  للعصور الحجرية
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ولعل أبسط وصف للمعالجة الدرامية لألحداث القول بأن 
للتعبير عن قضايا " ال تاريخية"الكاتب يستخدم مقاربة 

حيث يستعرض تاريخ فلسطين بوقائع خيالية تاريخية، 
يرغب من خاللها إقناع القارىء بأنها حقيقية ويستخدم 
ّحججا واضحة التحيز والتعصب ليذكرنا بأن العرب  ً

بطبيعتهم، ولو أن مثل هذه الرواية صدرت " ًوحوشا"
ضد اليهود أو حتى ضد السود، ولو كموضوع درامي 

-ب، ويستطيع يوريس ُفنتازي، لما سمح بنشرها في الغر
ّ أن يقدم األمثلة المتنوعة -من أجل إقناع القارىء بطرحه

ّوالمحرفة ذات الطابع السياسي واإليديولوجي عن اإلسالم 
والعرب وتعزيز الخطاب العنصري والمفاهيم الخاطئة 
عن  ثنائية التفوق والدونية ضمن السياقات اإليديولوجية 

مجتمعات "يد للمجتمعات التي يدعوها إدوارد سع
ّ، بمعنى تعميم السردية المهيمنة، حتى لو كانت "التأويل

أو ال تمتلك " تاريخية"ّتلك السردية غير صحيحة وغير 
ّوهكذا، كلما تعمق القارىء . مصداقية أو مقومات تاريخية

ّفي النص، تعلم أكثر عن الصهيونية وعن الغرب 

ًوازداد جهال والتباسا بما يعرفه عن ) أمريكا( الفلسطيني ً
وعن الصراع العربي اإلسرائيلي، فتتحول الرواية إلى 
محاضرة عنصرية كئيبة وقبيحة، حتى بين مؤيديها، 
ًفضال عن سياقها الدرامي الذي يمتاز بالضعف والهشاشة 

فالحوار ساذج ومصطنع ومدرسي " عدم االحترافية"و
مليء بالخرافات غير المنطقية والمفارقات / تلقيني

ّ، وال يستطيع المرء أن يتخيل أن مثل هذا السرد التاريخية
من إنتاج روائي محترف عاش في النصف الثاني من 
القرن العشرين في أعظم وأقوى دولة في العالم و حققت 
ُمبيعات بعض أعماله أرقاما قياسية و ترجمت رواياته  ّ ً

 لغة حول العالم، واقتبس بعضها إلنتاج 50إلى أكثر من 
  . شهيرةأفالم سينمائية

 
يعمل يوريس، من الناحية البنائية الدرامية للرواية، على 

بمعانيه (فصل الحيز األوروبي عن غير األوروبي 
ّسواء كانت مادية أم روحية أم معرفية: المتنوعة ّ وهو ) ّ

ّبهذا يتوافق مع حصرية الخارطة المعرفية للعالم الذي  ّ
تبنى غزاه الغرب منذ القرن الخامس عشر حتى اآلن، في

) أو معانيها(يوريس التراتبية الغربية بمعناها 
 التفوق اإلثني \والذي يشتمل على التصنيف(االستعماري 

ّ، واألفضلية الذكورية كتقسيم معياري للتراتبية "العرقي" ّ
" الطبيعة"، كوسيلة للسيطرة المباشرة على )ّالجندرية

، "الرجل األبيض"وتشييئها ومن ثم توظيفها لخدمة 
ال المعاني األخرى للطبيعة التي تخالف هذا المعنى وإهم

ًالوظيفي وال تتساوق معه، مما يعني، ضمنا، عدم النظر 
إلى أشكال وأنماط الحياة غير الغربية باعتبارها أشكال، 

بمعنى هدم (وغير قابلة للحياة " ّطبيعية"ّأو تمثالت، غير 
أو إقصاء الحيوات الريفية والزراعية لصالح المدينة 
الغربية الحديثة، فالمدينة الغربية واإلنسان الغربي هما 
اللذان يمتلكان الحق الحصري لتمثيل الساللة البشرية 
على األرض، وكل ما هو سواهما من بشر وحجر وشجر 

، ومعالم "كومبارس"وحضارة ولغات وتاريخ ليس سوى 
). ّفلكلورية ال تتوافق مع نظرية المعرفة وطبيعة العصر

 المعاني، أنشأ الصهاينة األوائل في \عنى وبهذا الم
يقوم على مغالطات عديدة، ليس أقلها " ًتاريخا"فلسطين 

تلك التي تقول أن آخر ما كان يريده المستوطنون اليهود 
هو الحرب، لقد أرادوا االستقالل في دولة تخصهم، ولكن 
ليس على حساب اآلخرين، وليس عن طريق ترحيل 

  . السكان العرب
  

تقول الرواية الصهيونية الرسمية، فقد عمل العديد وكما 
 خالل الجزء األول من القرن -بوعي-من المستوطنين 

العشرين على إشراك جيرانهم العرب في مجتمعاتهم، مما 
أدى إلى تحرير الفالحين العرب من العالقات اإلقطاعية 
ّمع مالك األراضي الذين عاشوا في القاهرة ودمشق، 

 العنف، باعتباره الرد العربي على ولكن عندما ساد
التغيرات التي قاموا بها، لم يكن أمام اليهود سوى الدفاع 

 ".تاريخهم"عن أنفسهم وعن دولتهم و
 

ًتلك هي األفكار المفضلة لدى يوريس والتي عمل جاهدا  ّ
على نقلها إلى القارىء األمريكي، الذي ينظر إلى يوريس 

ر الصهيوني للتاريخ كمثقف يهودي يلتزم بتقديم التفسي
اليهودي الحديث، بما يتالءم مع الثقافة الشعبية المهيمنة 
في الثقافة األمريكية ويتحدى الصورة النمطية السائدة عن 

ال عجب أن كلمات مثل استعمار واستيطان (اليهود، 
ًومستوطنة، تلقى صدى إيجابيا في الثقافة األمريكية، وال  ً

خرى بقبول واسع، كتلك ًعجب، أيضا، أن تحظى أفكار أ
التي تقول بأن الفلسطينيين الحاليين ليسوا هم سكان البلد 
األصليين، بل عم مجرد أقوام عربية قدموا إليها مع نهاية 
القرن التاسع عشر، بعد نجاح المشروع الصهيوني هناك، 
وكانت جين بيترز هي من اخترعت هذه الفكرة وأشاعتها 

 From Timeمنذ زمن سحيق " في كتابها 
Immemorial"  ثم روج لها فيما بعد آالن ديرشوفيتز ،ّ

  ").The Case of Israelقضية إسرائيل "في كتابه 
  

ًانطالقا من جوهر ) 11( لقد عمل يوريس على روايته
أرض بال شعب، لشعب " الفكرة الصهيونية عن فلسطين 

ّ، فيزعم أن فلسطين عادت ألمتها األصلية، "بال أرض
ينبغي للمستعمرين الصهاينة العودة إلى وطنهم وبالتالي، 

، فاليهود "ّبناء دولة متحضرة وحقيقية"من أجل " القديم"
فلسطينيون بالدم، وهم كانوا " مواطنون"هناك جميعهم 

ّأكثرية في هذا البلد التوراتي منذ ألفي عام، بل، ربما منذ 
ّثالثة آالف عام، وهم لم يتخلوا عن حقهم به، وأن ادعاء 

ّلصهيونية بحق اليهود في فلسطين ال يخضع للمعايير ا
). 12"(بقية األمم في أوطانها: حقوق"التي تخضع لها 

ّولكي يتم هذا األمر، وتتحقق العدالة التاريخية، على  ُّ
الفلسطينيين مغادرة البالد، ليس هذا فحسب، بل يتوجب 

 ً-إن رفضوا المغدرة طوعا-طردهم من األرض المقدسة 
أدنى فقط، بل ألن وجودهم " ًعرقا"ّألنهم يمثلون هذا ليس 

ال يتالءم مع تعريف شعب إسرائيل لنفسه وألرضه 
 التوراتية \ًولتاريخه وفقا لسردية يوريس الصهيونية

التي ترى " دولة إسرائيل"المتجذرة في البناء الالهوتي لـ 
ًفي الفلسطينيين مقلوبا وجوديا لها ووجودا طارئا غير  ً ً ً

محميات "غي التخلص منهم، أو حشرهم في مرئي ينب
فحتى الحاج إبراهيم، المتحدث باسم ". ومخيمات لجوء

ّيوريس، والصديق المقرب من الصهاينة والذي يخون 
ًشعبه إرضاء لهم، من غير المسوح استيعابه في دولة 

ألنه شخص غير ذي ثقة واقل " المتحضرة"إسرائيل 
ًشأنا ومتوحشا وال يكافئ جدعون آش  البطل الصهيوني ً

ًنظرا الختالف عرقه بسبب دمه األوروبي وتفوقه 
ًالعنصري، وانطالقا من هذا، يظهر جدعون آش كبنية 
ّترميزية لقدرة االستعمار فرض السيادة والهيمنة، بغض 
النظر عن المخاطر والتهديدات التي تحيط له، فإسرائيل 

" ّ استعمارية\ّجغرافية"دولة حدود، هي استطالة 
ضارة الغربية، تقع عليها المسؤولية األخالقية، ليس للح

ًفي حماية المستعمرين فقط، بل أيضا في حماية الحدود 
ّالعسكرية والسياسية للقوى االستعمارية الكبرى في  ّ ّ
ّالشرق األوسط، وليس هذا إال صدى لما كان يردده 

 عن أن قيام دولة يهودية في -دون كلل-هرتزل باستمرار
ّط سوف يكون بمثابة حاجز أمام الهمجية الشرق األوس

  ). 13(الشرقية و درع يحمي الحضارة الغربية
 

وهكذا يظهر جدعون آش البطل الصهيوني بطريقة يتمكن 
فيها من التغلب على جميع األخطار والمؤامرات ويقف 
ّحارسا على الحدود الفاصلة بين الحضارة والهمجية،  ً

يستيرن، الذي يجمه وهو يشبه نظيره األمريكي، بطل الو
" الصليبية"بين نكران الذات في سبيل الغير وبين الفكرة 

ّالحماسية لتدمير الشر، ومن هذه الخيرة يستمد يوريس 
ًجزء كبيرا من المعمار السردي والوصفي للرواية فحين . ّ

يتم تصوير آش بصورة البطل الصليبي القادم لتنقية 
هو سوف ف)  اإلسالم\أي العرب(األرض من الدنس 

ًيصوره بطال يواجه قوى الظالم التي تهدد المجتمع  ّ
ًللمستوطنين ويصبح معادال موضوعيا لصورة " السلمي" ً

الجنرال اللنبي التي رسمها ريموند سافاج في سرده 
، والنظر 1917لالحتالل البريطاني لفلسطين في العام 

إلى انتصار البريطانيين على األتراك العثمانيين في 
الحملة الصليبية "لعالمية األولى على أنه الحرب ا

، ووصف قائد الجيش البريطاني اللنبي  بـ "األخيرة
ًتلميحا إلى أنه على الرغم من احتالل "  هرمجدون"

ّالمدينة القديمة حيث قدم أبراهام العهد مع " القدس 
، وانتصارات صالح الدين في حطين وانتزاع "أبيمالك

ّليبيين، إال أن ما هم مهم، في المدينة المقدسة من يد الص
ًاعتبار سافاج، دخول الجنرال اللنبي للمدينة المقدسة معلنا 
انتصاره على المشارقة المتوحشين بعد سبع مائة وثالثين 

  ). 14(سنة من هزيمة الصليبيين
 

ًوإذن، ليس مستغربا أن تحفل الرواية بسرديات تكرارية 
اضي للخطاب الصليبي القروسطي بهدف ربط الم
  .بالحاضر وتبرير االستعمار الصهيوني في فلسطين

 
وتكشف الرواية عن بعدها العنصري واإلمبريالي من 
ّخالل زعمها بالتمثل التاريخي للصراع في المنطقة ودمج 
األحداث والحوارات بطريقة تخالف الحقائق التاريخية، 

على مساحة كبيرة " الهيمنة"و" العرق"ويستحوذ خطاب 
( ، بما يتوافق مع ثقافة الكاتب األمريكيةمن الرواية

وبالتالي، ). ّالرواية موجهة باألساس للجمهور األمريكي
يسهل األمر على يوريس تصوير فلسطين قبل العام 

  -بصورة مؤقته وطارئة- كأرض يهودية يسكنها1948
قبال بدوية متوحشة، قدمت إليها من مجاهل الصحراء 

ًزو والهب والسلب وطمعا بفعل العوامل االقتصادية والغ
ّوتقدم الرواية، لقارئها . بمنجزات المشروع الصهيوني

ّالغربي، الكثير من المغريات التي تدعم الذاكرة الجماعية 
أي "ّللثقافة الشعبية الغربية في شقها المعادي لآلخر 

والتأكيد على الصور النمطية المختزنة في " العرب هنا
ري وصراع الخير والشر هذه الثقافة عن البطل األسطو

والشيطنة وغيرها، من خالل االستفادة من النماذج 
العنصرية واالستعمارية التي أنتجتها الثقافة األمريكية، 

ّيحل محل " ّخطاب متخيل"فيقوم يوريس بإنشاء 
لتقديم الوهم على أنه حقيقة ولتقديم " الخطاب الحقيقي"

تمد على كوصفة استهالكية سطحية تع" الرسمي"التاريخ 
ففلسطين، في . إلخ.. األكشن والعنف والجنس والمؤامرة

ٌالرواية، أرض بدائية تسكنها قبائل متخلفة، أي 
ّمواطن سكان القارة "الفلسطينيين، وهي بالتالي تشبه 

، فالوجود "األمريكية األصليين قبل الغزو األوروبي
وجود يهدد " الهندي األحمر"الفلسطيني مثله مثل 

ستعماري، وبالتالي، من الواجب القضاء المشروع اال
ّعليه أو نفيه، وال تختلف هذه المهمة الصهيونية 

" خطاب الرغبة"ًالخالصية المسيانية كثيرا عن 
األمريكي، الذي هو امتداد للتمثيل العنصري المتجذر في 

ًوكان يوريس قد أشار صراحة في ( الثقافة األمريكية 

بأن ثمة جزء من  " Exodusالخروج "روايته الشهيرة 
ًالتاريخ المكون إلسرائيل الحديثة يشبه كثيرا تاريخ  ّ

بهدف " أطروحة الحدود"ّأمريكا، فكال البلدين وظفا 
  )).15(التنمية العمرانية

 
الفلسطينية عند " الهمجية"ال يقوم المفهوم العنصري عن 

يوريس على التفسيرات االجتماعية والثقافية والدينية 
ِن المستعمرين والمستعمرين فحسب، ولكنه والخالفات بي َ

فالفلسطيني، في الرواية، ". العرق"ًيتضمن أيضا مسألة 
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هو عربي من الناحية القومية ومسلم من الناحية الدينية 
االقتصادية القائمة على \وبدوي من الناحية االجتماعية

وهذا الفلسطيني العربي المسلم البدوي ". الضعفاء"نهب 
وباإلرث ) 16" (ّراعي إبل وتاجر جوال"م يسترشد بـكال

الديني اإلسالمي الذي ال ينتج عنه سوى العنف 
 .  والكراهية

 
  
 

ال تكف الرواية عن الربط االعتباطي بين فلسطين 
، ويتعلق األمر هنا بعالقة هذه "إسرائيل القديمة"و

باالستعمار االستيطاني ] المقدس[اإلسرائيل والكتاب 
لنصوص  الكتابية نفسها ال تشير رغم أن ا(للبالد 

  )). 17(صراحة أو مواربة النتماء بني إسرائيل لفلسطين
  

ًوبدال من اإلقرار بالطابع العنصري المتأصل في تلك 
النصوص كخطوة لرفض مفهوم االستعمار 

ً، تبدو فلسطين بالنسبة ليوريس أرضا )18(االستيطاني
 من غزوها يهودية أخذها العرب البدو بالقوة، لذلك البد

وإعادة فتحها وإحيائها على يد الصهاينة الذين هم  رسل 
الحضارة الغربية وأوصياء الرب على أرض الميعاد كما 
تذكر مرويات العهد القديم ذات التأثير الهائل على العالم 
المسيحي الذي تبنى إرث إسرائيل القديمة وحمل الكثير 

، " القديمروحانية معنى إسرائيل العهد"من العاطفة لـ
حيث أصبحت هذه المرويات مداميك تأسيسية تأتلف 
بموجبها الجماعات البشرية عبر إعادة تدوير التأويالت 
المتحيزة للسرديات التوراتية وتوسيعها لتشمل جميع األمم 

  .والشعوب
 

بعبارة أخرى، ال يمكن لهذه السرديات في شكلها 
إللهية أي ارتباط المؤمنين بها باالدعاءات ا( األصلي

أن تفسر الرؤية المجتمعية  لغزو بني )  لنصوصها
إسرائيل أرض كنعان ما لم تحتفظ بتلك العاطفة اتجاه 
إسرائيل القديمة، وهذا ما يفسر تكاثر التأويالت والتنبؤات 

، دون التمعن "اإللهي"ّالمتناقضة التي تروج للعنف 
ًجوهريا في الدور المتغير ظاهريا لهذه السرديات في  ً

لعهد الجديد مما يبرهن على استمرار االرتباط القوي ا
بإرث الكتاب المقدس وموثوقية نصوصه لدى جموع 

  . المؤمنين
 

مما سبق يمكن القول أن شرعنة  العهد القديم الحتالل 
األرض و طرد سكانها يمكن قراءتها في المصطلحات 
االستعمارية االستيطانية، بما يمثل من استبدال السكان 

 وحدهم دون -ين جدد من خارج الحدود واعتبارهم بوافد
 اذ همثلوينشأ .  أصحاب الحيازة على األرض-سواهم

 تمساحا قصى أفستكشا اطريق عن" ً عادة ءعادالا
 وتحريك ودهاحد تعزيزتسميتها و" إعادة" و،ضيراألا

 بما يسمح باستيطان الكتلة البشرية هاتطويرهذه الحدود و
ية األخالقية لألرض، فيصبح الوافدة والمطالبة بالملك

" ًالمهاجرون الجدد أسيادا فيها وعليها باعتبارها كانت
 تملؤها المستنقعات ٌهدورةٌأرض م. قبل قدومهم" فارغة

ّوالحشرات واألمراض والبدو قطاع الطرق واللصوص 

اللذين أهملوها ولم يقوموا على خدمتها كما ينبغي ولذلك 
ن جديد ويعود نسل كان البد لمشيئة الرب أن تسود م

 في لفتة -ويمكنهم التغني" وطنه القديم "إبراهيم إلى 
 أخذناها ألرض؛لقد اخترنا هذه ا " -استعمارية مذهلة

  ). 19" (ونحن من جعلها تطرح ثمارها
 

تبقى ,  النظر عن موقفنا من الماضي وأحداثهوبغض
ًاالستجابة لمثل هذه القضايا اإلشكالية رهنا بموقفنا 

" وجي بصورة عامة، ففي حين  يتخذ العديد من اإليديول
ًمواقفا " الغربية"في المجتمعات " المفكرين"و " المثقفين

صارمة في مسائل تصفية االستعمار أو الرفق بالحيوان 
إلخ، نجدهم ال ينظرون، ولو .. أو حقوق المثليين أو البيئة 

بالحدود الدنيا، بنظرة شك أو ارتياب إلى وجود وشكل 
بل أن البعض ال ينظر , ل دولة إسرائيل المعاصرةومستقب
  ً.أصال" دولة احتالل"لها كـ 

 
 الواقع هذا بالضبط ما يقوم به يوريس، باألحرى ما في

سمح ليوريس بكتابة ما كتب، أي التالعب بالتاريخ  لخلق 
واقع ملتبس عبر تقديم نسخة مشوهة عن الصراع 

ًصحيحا بشأن وطبيعته، فإذا كان ما كتبه فرانز فانون 
َالعالقة بين المستعمر و المستعمر  فإن يوريس , )20(ِ

 كمنصة لطرح افتراضات إيديولوجية تهيستخدم رواي
 تاريخ - بحكم طبيعتها هذه-أحادية الجانب تتجاهل

رغم أن -بل تنفيهم من التاريخ ) َالمستعمرين(الفلسطينيين 
االبتدائي ّهذا التاريخ يعد، من الناحية العقالنية، التاريخ 

ً وتقدم، أي الرواية، تاريخا استعماريا بديال -للمكان ً ً
 حتمية تهدف إلى نقل المنطقة إلى موقع مليةباعتباره ع

حضاري متقدم، وبهذا تتحول الرواية من نص يفترض 
به أن يكون ذا قيمة أدبية إلى نص يتمترس في حيز 
ًالسلطة والهيمنة والعالقة بينهما ويسعى ماديا ورمزيا ً 

ًوحتى مجازا إلى اإلخفاء المتعمد للفلسطينيين من مخيلة 
  .تعسفيةالقارىء ولو بصورة 

 
 أي - ناحية أخرى، وبالرغم من أن وجود الفلسطينيومن

الجوانب النفسية المتعلقة بعالقة الجالد و الضحية و تبادل 
 يخدم أحد مبررات وجوده، أي وجود -األدوار بينهما 

ّ يعد بالنسبة له أحد ً-موجودا- ِالمستعمر، فالفلسطيني
، "نسقه الحضاري"الرواكز النفسية لضمان بقائه ضمن 

 يكون سيء الحظ لو اختفى من حياته، فعدم وجود فوسو
الذاتي (الضحية هو أحد أكثر لحظات الفشل 

ًتجليا عند الجالد، مما يقلل من مساحة ) والموضوعي
ناتو ، ويشبه هذا ما يدعوه ري)21(مناورته النفسية

توصيفات السردية االستعمارية لمواقف " روزالدو بـ
 لحقلالشخصية باعتبارها مواقع خصبة ل

حيث يتم بناء ثقافات السكان ). 22"(اإليديولوجي
األصليين بشكل رمزي كآلية إلنتاج األفكار األساسية 

منقطعة عن اللحظة " هشة"عنهم باعتبارها ثقافات 
لهشاشة على لسان المعرفية المعاصرة، وتظهر هذه ا

أنتم يا من : ".. ابنة الحاج إبراهيم حين تقول" ندى"
ّ حقكم أن تبكوا علي أنا اآلن، لم يكن ،تبكون على أنفسكم ّ

ّمسموحا لي أن أتنفس، بطريقة حرة، ولو مرة واحدة في  ً
حياتي، أغلق على عقلي وصوتي ورغباتي في زنزانة، 

جال ال أستطيع أن أكون في غرفة حيث يجلس الر
مجتمعين والتكلم بحرية، ال يمكنني على اإلطالق تناول 

 في حياتي قط، ال أستطيع كوجبة طعام هناك، ولم أقم بذل
السير وحيدة ألبعد من نبع الماء، وال يمكنني قراءة كتاب 
ًحقيقي، ليس مسوحا لي أن أغني أو أضحك حين يمر 
ذكر بقربي وال حتى أمام إخوتي الذكور، ال أستطيع أن 
ألمس جسد صبي، ال يسمح لي في الجدل والنقاش، وال 

ومن . وابًأقدر أن أعصي أمرا حتى لو كنت على ص
ّالمستحيل، بل من الواجب علي أن ال أتعلم، كل ما 

أتذكر .. يمكنني فعله وقوله هو ما يسمح لي به اآلخرون
ًذات يوم في قريتنا رأيت فتاة يهودية صغيرة تنتظر  ًً

 السريع مع والديها، كانت تحمل في الحافة على الطريق
ًيديها دمية صغيرة وقد أظهرتها لي وكانت جميلة جدا، 
لكنها ال تستطيع فعل شيء سوى فتح عينيها وغلقهما كلما 

  ".تلك الدمية هي أنا.. تلقت ضربة على ظهرها
 

" الواقعية السياسية" وفي حين يقر يوريس تحت عنوان 
ً أنه يضع قيودا و بوجود فلسطينيين على األرض، إال

ًشروطا على هذا اإلقرار وعلى من ينطبق عليهم تعريفه 
للفلسطيني، ويمكن للمرء أن يالحظ من أي مكان في 

فلسطين، سواء على حدود قطاع غزة أو في مدن وقرى 
 الحية منها أو - والقرىالمدنومخيمات الضفة أو 

األدوات " الفلسطينية تلك 48 في مناطق الـ -المدمرة
لجموع السكان األصلين سواء في طريقة اللبس " لثقافيةا

إلخ، وجزء .. واألكل والكالم والغناء والرقص والعبادة 
كبير منها غير مرخص انتشاره من قبل السلطات 

 ثقافية أقل عبيراالستعمارية هناك باعتبارها أدوات ت
ًتطورا تنتمي لعرق أو ساللة أو شعب أقل تطورا ً.  

  
أن السلطات االستعمارية ما فتأت تستولي الملفت لألمر  (

ًعلى أشكال التعبير الثقافية للمستعمر وتسطو عليها جهارا  َ
وبالتالي تظهر الرواية كسرد إمبريالي يدمج .). ًنهارا

 الفكراألحداث والشخصيات بصورة ملفقة تجسد 
الصهيوني للمؤلف، ويتكثف السرد الدرامي في النص 

ساطير العنصرية المتجذرة الروائي بضخ المزيد من األ
في الثقافة والتاريخ االستعماري األميركي، والخطاب 

وتنميط الفلسطينيين كما لو أنهم وحوش ال " العرقي"
يستحقون أن يكون لهم وطن بسبب الفجوة الحضارية 

ً قياسها مجازا بقرون ثقافية عديدة  يمكنالواسعة التي 
يوريس ضد ويتكرس تحيز ". أبناء الرب"بينهم وبين 

ًالفلسطينيين من خالل اعتماده سردا يجسد منظوره 
السياسي وتقويل األشخاص ما ال يعبر أو ال يمكن أن 
تصدر عنهم بقدر ما هي وجهات نظر اآلخرين عنهم، 

نحن أناس "فيذكر على لسان الدكتور نوري عالم اآلثار 
اليهود هم جسر "و " نعيش في الكراهية والظالم واليأس

ال "إلى أن يقول في موضوع آخر ". ن الظالمالخروج م
يستطيع اإلسالم التعايش مع الغير بسالم، ونحن العرب 
هم األسوء، فنحن غير قادرين على التعايش مع بقية 

 على رتناالعالم، بل ما هو أكثر فظاعة  يكمن في عدم قد
التعايش مع بعضنا البعض، ففي النهاية لن تكون المعركة 

ود، بل بين العرب والعرب، سيأتي يوم بين العرب واليه
ماذا .. ينضب فيه نفطنا ونفقد قدرتنا على ابتزاز اآلخرين

قدمنا للعالم؟ فنحن على مدى قرون عديدة لم نساهم بما 
 هدية إلرهابيخدم البشرية، إال إذا كنت تعتبر القتل وا
ونحن الذين ..  للبشر، طال األمر أم قصر لن يحترمنا أحد

  ".ل اليهود، سنجد أنفسنا أذالء وحثالة األرضسعينا إلذال
 

 الحقيقة من الصعوبة بمكان أن نعثر على عربي عاقل في
ومتزن يمكنه قول مثل هذا الكالم السابق حتى لو من باب 

ليس هذا فحسب، فهذا العالم اآلثاري .. جلد  وكره الذات
يتحول إلى فيلسوف أخالقي و واعظ جمالي يقدم لنا الحكم 

 ذفنحن ال نحب أحد، فمن: "ئج الواحدة تلو األخرىوالنتا
زمن ليس بقريب فقدنا قدرتنا على حب الغير، كتبت علينا 
الكراهية منذ أكثر من ألف ومئتي عام، حتى أمست هذه 
ًالكراهية إرثا لنا يتجدد مع كل جيل، عقد إثر عقد، وقرن 

وها هي  عودة اليهود اآلن فجرت  كراهيتنا , إثر قرن
 عنيفة وبال هدف وتحولت إلى قوة هائلة طائشة بطريقة

 ذواتنا وخالل عقد أو اثنين أو حتى ثالثة عقود تدميرل
.. ال.. قادمة سوف يستهلك اإلسالم نفسه إلى حد الجنون

 ال يمكننا التعايش مع ذواتنا، وال مع - إلى األبد-نحن.. ال
 العالم الخارجي أو حتى االندماج فيه، ال نملك القدرة على

 يلتهمنا نالتغيير، ها هو الشيطان الذي حولنا إلى مجاني
اآلن بدوره، وال نملك من أمرنا شيء، وإن لم نتوقف عن 
كل هذا الجنون فإننا نسير بالعالم بال شك نحو الهاوية، 

ما نشهده اليوم يا إسماعيل هو بداية . نحو الحريق الكبير
  ".هرمجدون

 
ل روائي، ومن  أن هذا عمً-معترضا- يقول البعض قد

حق الروائي تقديم الصورة كيفما يراها طالما تخدم 
فكرته، ولكن حتى لو تغاضينا عن هذا فمن الصعب 
القبول بها إن تخطت حدود العقالنية، فعلى سبيل المثال 
ًيجعل يوريس من الحاج إبراهيم خبيرا في السياسات 

 



  

  اليساري
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ه  العرببة ويتمتع بدرجة عالية من اإلمكانيات الذهنية تجعل
ًقادرا على تحليل وفهم الصراع العربي اإلسرائيلي، رغم 
أنه شخص غير متعلم، ويهمس لنا يوريس بأن هذا ال 
يعود إلى صداقته مع جدعون آش، وإنما بسبب لقائه 
ٍومعاشرته لعاهرة أوروبية، أرشدته إلى حيل وطرق  ٍ

ّجديدة لالستماع بالجنس، فتفت  عقله ما جعله يستنتج أنه حٍ
 بإمكانه أن يتعلم كل هذا من امرأة فيمكنه تعلم إذا كان

محامي "فيتحول الحاج إبراهيم إلى . المزيد من اليهود
في المعسكر العربي، ورغم كون يوريس " الشيطان

صهيوني بامتياز، غير أن الكلمات التي يجعل 
 في ًقيقياًالشخصيات العربية ينطقون بها تعكس ارتباكا ح

لية لهم التغلب على العقالنية مما شرحه لقدرة الثقافة القب
يكرس دونية العربي سواء داخل وطنه أو خارجه، 
فيظهر الفلسطيني ابن مجتمع تلقيني هاجسه الكراهية 
ًواالنتقام وحسودا للمجتمع اإلسرائيلي بسبب حرية التعبير 

ً سوساوسيادة القانون هناك، وهكذا يظهر الفلسطيني جا
ًوخائنا ومهووسا في الجنس،  وهذه الصورة األخيرة هي ً

أمريكي استخدم للحط من " ثقافي"في األصل اختراع 
القيمة األخالقية لألقليات، السيما المنحدرين من أصول 

ويتم . أفريقية في للواليات المتحدة في عهد العبودية
تكييف الصورة النمطية هذه في الرواية لتتناسب مع 

حال التأكيد  اإليديولوجية للمؤلف، مثلما هو اضاألغر
على الطبيعة الشرسة للفلسطينيين، حين يروي قصة هاني 
المتهم بقتل سيدة يهودية داخل حديقة منزلها، حين يقتحم 
مسكنها بهدف السرقة، لكنها تكتشف أمره فيحاول الهرب 
وأثناء محاولتها اللحاق به تقع على األرض فيرى هاني 

و يمزق ما  فيغرق في الشهوة فيهجم عليها عاريجسدها ال
ًبقي عليها من ثياب محاوال اغتصابها، ولكن المرأة 

وحالما , )23(اليهودية تقاومه وتضربه وتبدأ في الصراخ 
يصل رجال الكيبوتز إليها يكون هاني قد الذ بالفرار 
وتكون السيدة قد القت حتفها، طبعا لن يفلت هاني من 

 جدعون آش على موافقة الحاج لالعقاب، حين يحص
يم لقتل هاني مقابل السماح ألهل قريته بالحصول إبراه

  .على المياه
   

 هذه هي قصة الفلسطينيين بكل بساطة وسطحية وإذن
وابتذال، فالقضية ليست قضية وطن محتل وال اقتالع 

كل ما في األمر .. قومي وال اضطهاد قومي وال بطيخ 
وصراع على حفنة ماء كاستعادة .. حسد وغيرة ونسوان 

أيها "تر أوتول الشهيرة في فيلم لورنس العرب لجملة بي
لعب " ( تتقاتلون على حفنة ماءلونالعرب إلى متى ستظ

  ).بيتر أوتول دور لورنس في الفيلم
 
 يغيب عن بال يوريس اإلشارة إلى أن اإلسالم يشكل ال

ِمصدر ذعر ليس للمستعمرين فقط، ولكن أيضا للسكان  ٍ
ابن ( ل إسماعيلفيعز. العرب في قرية الحاج إبراهيم

نفسه لفقدانه المعنى الحقيقي لإليمان بدين ) الحاج إبراهيم
ال ينتج سوى األلم والمعاناة، ويشبه هذا موقف شارل 

، الذي يرى في عرب فلسطين مجتمع "المسيحي"معاني 
 سيقود -بزعمه-يائس وجاهل بسبب اإلسالم، فهذا الدين 

شيطان  "..ِّمن يؤمن به إلى الجنون، ألنه دين مدمر
ًودائما على -، وبحسب يوريس "يفترسنا ويقودنا للجنون

 تكمن اإلمكانية الوحيدة المتاحة -لسان شارل معاني
/  التخلي عن التقاليد اإلسالمية يلخالص الفلسطينيين ف

يقول . ًالعربية وفي أن يصبحوا جزء من الدولة اليهودية
بنا ماذا فعل بنا اليهود بالمقارنة بما فعله "شارل  

  ؟ "العرب
 

 هذا التساؤل، وغيره يتيح ليوريس تسويغ سلسلة مثل
التي تفصل المستوطنين عن " الحدودية"الحروب 

ًالفلسطينيين آخذا بعين االعتبار أنها تشكل مرادفا  ً
ويلعب جدعون . ًمعاصرا للحروب الصليبية القروسطية

ُآىش وجماعته في فلسطين دورا هاما ومحوريا في عملية  ً ً
 كأمة حضارية لشعب قديم قد يهودية خلق الشعب الإعاد

ًعاد مجددا لوطنه القديم بموجب الصك اإللهي المتجدد 
  .غير القابل للتجيير أو التعديل أو اإللغاء

 
شكلت مثل هذه المبالغات في تصوير :  آخربكالم

 الصهيونية والمجتمع االستيطاني \الشخصية اليهودية 
ً تأسيسيا جوهريا من ًومازالت تشكل جزء} الييشوف{ ً

العقيدة الصهيونية التي هي بدورها أساس البنية الدرامية 
للرواية بما تنطوي عليه من مقارنات وثيمات مضللة 

الليبرالية والثقافة العالمية المنفتحة  "بينتلقينية سطحية 
ثقافة الصحراء المتخلفة المتمثلة "من جهة، وبين " لليهود

الكراهية والهوس الجنسي في الخيانة واالرتياب و
ًمن جهة أخرى، وهو ما يعني ضمنا أن استحالة " والعنف

 \ الصهيوني\بين الفلسطيني واليهودي" المصالحة"
 ما يسمى حقوق سياسية أو نزاع إلىاإلسرائيلي ال يعود 

على ملكية األرض أو ما شابه ذلك، بل يعود إلى  
لك يستبدل والثقافية بينهما، وبذ" العرقية"االختالفات 

 بوصفه روائي ومثقف وعبر تقنيات متعددة -يوريس
 السياسي \ الخطاب األدبي-لكتابة و تأويل التاريخ 

الحقيقي بخطاب آخر وهمي  يمتلك تأثير هائل متنوع 
َنفسي وذهني ومادي على المستعمر يستهلك فيه التاريخ 
ويجعل من هذا الوهم نموذج من التفكير المرغوب فيه 

حالة االستعمارية من خالل تصويرها كحركة لتبرير ال
تقدمية في طريق بناء الحضارة " تاريخية"حتمية 
ِفعملية صنع التاريخ التي يسعى المستعمر من . اإلنسانية

َ إسكات التابع المستعمر هي أداة للهيمنة اللهاخ
ِاالستعمارية ألن المستعمر يهدف ليس فقط للسيطرة على 

اريخه الخاص والنماذج البالد فحسب ولكن لفرض ت
الثقافية، باتباع وسائل وتقنيات متعددة لكتابة التاريخ من 
وجهة نظره، لما لهذه العملية من تأثير هائل متنوع نفسي 

َ على المستعمر حتى بعد أن ينجز ماديوذهني و
 .. استقالله

 
  
 

دولة " عند نشأة مفهوم ً- استطرادا- من التوقفالبد
 بما -ويوريس جزء منها-ألمريكية في الذهنية ا" الحدود

فخصائص الثقافة األمريكية . يخدم موضوع البحث هنا
"  الحدود" التي نعرفها نشأت من التشبع العميق ألفكار

كمواقع طرفية في المجتمع يتشكل فيها المعنى الثقافي لـ 
فسمات حياة الحدود المفعمة بالطاقة , " الحدوديةةالحيا"

دية، والخير والشر والحماس القلقة؛ والهيمنة الفر
كلها سمات تتصف بالخشونة , )24(الممزوج بالحرية 

والقوة والحدة والفضول؛ واالمتثال العقلي العملي 
لالبتكار والبحث عن الحلول واألدوات والوسائل والفهم 

 من األشياء المادية ذات التأثير القوي في لالستفادةالبارع 
لتلك اللمسة -ي البدايةف-بلوغ األهداف حتى لو افتقرت 

وعلى الرغم من أن الجمهور األمريكي أصبح . الفنية
ينظر اليوم إلى ثيمة الحدود هذه كقصة رومنسية ذات 
تنويعات تأويلية متعددة ومعقدة تشتمل على األساطير 

ّفقد مثل التوسع في الحدود بالنسبة , مةالمؤسسة لأل
ّألمريكا معنى رمزيا غرافي ًفضال عن المعنى الج, ً

المتمثل بالبعد عن التأثير األوروبي، بما يمكن لهذا 
الجزء األمريكي الحقيقي من تاريخ "التوسع أن يقدم 
حيث تعتمد عقلية الحدود ). 25"(أمريكا البيضاء

 على عقيدة اإليمان ةاألسطورية في الثقافة األمريكي
فعلى الرغم من زعم السكان . باالستكشاف و االستيطان

وجودهم منذ آالف من السنين فإن كولومبوس األصليين ب
وتتطلب عقلية الريادة اإليمان . أمريكا" اكتشف"هو من 

بحق االستيطان وهو حق يمكن المجادلة بأنه حق إلهي، 
 الجماعةوفي أحيان أخرى حق مكتسب كنتيجة إلحساس 

فأية . ًبالتفوق، وفي بعض األحيان مزيج من اإلثنين معا
و فتح هي بطبيعتها قصة ذات قصة غزو أو احتالل أ

تمركز إثني، وفي حالة الرواد األميركيين، شجع نجاحهم 
ًفي مواجهة عدو يفوقهم عددا لكنه أقل قوة مطالبتهم 

" معركة الحدود"مثلت , و في المقابل. بالغرب األمريكي
 إسرائيل الحديثة نوستالجيا حادة عند األمريكيين في

على يد " ء الحدودما ورا"كمعيار تمييزي الستيطان 
رجال حديثين أقوياء  ورواد مثاليين تخلوا عن هوية 

ليتحولوا إلى " اليهودي المرتحل"و " شيلوك المرابي"
فثمار , بما يمثله هذا التعبير من مجاز واضح " صابرا"
لكنها من الداخل , مليئة بالشوك من الخارج" الصبار"

ل رجا, وهكذا كان الصابرا, ذات مذاق حلوطرية و
لكنهم عكس ذلك من الداخل  يمتازون  , صعبين ظاهريا

وقد شاع مفهوم , بالعطاء الدائم دون  كلل أو تذمر
الصابرا في أمريكا بفصل الصحافة و الخيال الشعبي 

 شديدي الشبه بالرواد رجالًوكثيرا ما كان ينظر إليهم ك
ًاألمريكان الذين فتحوا الغرب وكثيرا ما كان يتم المزج 

. ة الشباب األمريكي و الصابرا اإلسرائيليبين صور
 من خالل صورتها الخاصة هذه -وسوف تصبح إسرائيل

 تجسيدًا لذات الرابطة األسطورية -في الوعي األمريكي
األمر , نودهمالتي يمتلكها األمريكيون عن روادهم وج

ً اإليمان حقا بفضائل -دون أي قلق نفسي-الذي يسمح لهم 
ل استيطان واستعمار األرض استخدام القوة في سبي

ًكوسيلة مشروعة للتوسع اإلقليمي وهذا  عمليا ما تقوم به 
إسرائيل وينظر له األمريكيون كسلوك شرعي له ما 

ًوإن كان يسبب  هذا السلوك آالما  معينة عند , يبرره 
من الشائق هنا ). (كالفلسطينيين ومن يؤيدهم( البعض 

المجتمعات ووقعها متابعة معنى كلمة استعمار في تلك 
النفسي واالختالفات الجوهرية لهذا المعنى واألثر عند 

  ).المجتمعات التي عانت من االستعمار
 

 كيف تحولت قصة تفتقد إلى حوامل ثقافية مثل قصة ولكن
والغرب األمريكي  إلى قصة مكاسب أبدية؟ " الحدود" 

كيف تحول هذا الهامش إلى مركز األرض وقلبها 
" احتالل" "المختار"كان على هذا الشعب النابض؟ كيف 

أو " إنكلترة جديدة حقيقية"وإنشاء " المختارة"أرضه 
  ؟"أورشليم جديدة"
 

 مثلت هذه األسئلة ذات الطابع الوجودي قضية شائكة لقد
ومن الواضح أنه ال يمكن اإلجابة على جميع , ينبغي حلها

يحتل مجاهل " شعب وثني"تلك األسئلة مادام هناك 
  ذلك الفراغ America Desertaراء األمريكية الصح

الكبير الذي تصوره البوريتان األوائل على أنه برية غير 
 عليه مدينة الرب بوصفهم اإلسرائيليين بنونمأهولة سي

ولكي ينجزوا هذه المهمة ينبغي لألرض أن تكون , الجدد
ينبغي لسكانها األصليين مغادرتها نحو المنافي " فارغة"

سوف , "العرقي" إلى اإليمان و لعدم نقائهم الفتقارهم
ًيكون وجودهم هامشيا بالنسبة لألوروبيين األكثر إيمانا  ً

واليمكن لسردية االقتالع القومي هذه أن ). 26(ًونقاء 
, تزدهر بغياب مفردات جديدة في عقول أولئك الرواد

الذين هم غزاة من حيث -وعلى عكس الغزاة اإلسبان 
رواد األمريكيون مشروعهم مسألة  يعتبر ال-التعريف

ًوالتحرك غربا إنما هو " اجتياح" وليس" استيطان"
والتوسع هنا ليس ). 27"(ًغزوا"وليس "  تحرك توسعي"

ّاختيارا بقدر ما هو مصيرا جلي   ً ًManifest 
Destiny تقدمية"، ألنه يعني من ضمن ما يعني حركة "

ائي بطبيعتها، فاالستكشاف و التوسع يحرضه خيال غ
ًيتتبع مسارا مزدوجا لتلك الحركة  فلكي تكون " التقديمة"ً

 تصورًتلك الحركة توسعا و ليس غزوا  البد أوال من 
و ثانيا، إذا لم تكن . األرض كما لو أنها أرض بكر شاغرة

ًاألرض بكرا وخالية، فال بد أنها سكنت من قبل ناس ال 
 :يستأهلون سكنها
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  ّتلك البرية اليباب المتصدعة  "
  من ساكنيها  الخالية

  أولئك المتوحشون إال
  )28"( الشياطينعبدة

 
ً هذه األسطرة تعد تشويها للتاريخ وتسطيح لألحداث مثل

تتجاوز الثيمات المفترضة في سرد األحداث التاريخية 
ويمكن اعتبار أسطورة الريادة جزء , وعناصرها المتعددة

ا كوسيلة التي ينظر له" مجموعة األدوات الثقافية"من 
وبالتالي وجدت ). 29(لتفسير التاريخ ورؤيتنا للعالم

 اإلسرائيليين عن أنفسهم منذ أربعينيات القرن راتتصو
الماضي صداها في التراث الثقافي األمريكي، وفي عقول 

فاستطاعت إسرائيل تأطير ذاتها بما يتناسب , األميركيين
 مع أسطورة النزعة الريادية للفاتحين من خالل خلق

موازيات إسرائيلية تقابل الموازيات األمريكية وتتمثل في 
إعادة إحياء إسرائيل القديمة في أرض كنعان بطريقة 
تظهر التماثل المصيري للمسار المشترك لكل من 

 قبل -مثل أمريكا-إسرائيل وأمريكا باعتبار أن فلسطين
 وال,  أرض فارغة مهجورة ال احد يرغب فيها-الغزو

ًألمريكية لعبت دورا ال يستهان في شك أن النخبة ا
" الحضارية "إلنجازاتتضخيم مثل هذه التخيالت عن ا
  , لمجتمع المستعمرين في فلسطين

  
وال يغيب عن بالنا في هذا الصدد أن دافيد بن غوريون 
كان الموضوع الرئيسي لغالف المجالت األمريكية على 

مزية  ًمدى عدة سنوات وغالبا ما يتم ربطه بالموتيفة الر
للريادة واقتحام مجاهل الصحراء وتطويعها وتحويلها إلى 

ورغم صرامته وقسوة ماضيه فهو , )30(جنة خضراء 
ًفضال عن القصص األخرى . معروف بتواضعه وزهده

التي امتألت بها الصحافة األمريكية عن التطورات الهائلة 
في المكننة الزراعية والكهرباء واستجرار المياه 

مراني وهي أمور كانت تتميز بروح الريادة والنهوض الع
  . االبتكار التكنولوجي الغربيمسائلأكثر من ارتباطها ب

  
 ،1957 وقد وصفت افتتاحية الواشنطن بوست في العام 

إنجازات إسرائيل بأنها استعراض إعجازي للتقدم 
وللمنجزات التي حققتها إسرائيل خالل عمرها القصير 

صحراء ما من هذا العالم أن ًلو كان مقدرا ل: "ًنسبيا
".  الحديثةإسرائيلتزدهر مثل وردة فهذه الصحراء هي 

" العقيدة القومية اإلسرائيلية"ويعود السبب في ذلك إلى 
نجاح إسرائيل وقوتها التي ال تقهر والتي "المسؤولة عن 

تعبر عن روح رائدة  كامنة منذ ألفي سنة من التاريخ 
  ).31."(المأساوي

 
 بعكس -س في تصويره للمجتمع الفلسطيني  يوريّيضمن

ّالحكمة التي نطق بها المنظر السياسي األمريكي من 

األمة مجموعة من "أصول تشيكية  كارل دويتش  بأن 
الناس يوحدها خطأ مشترك حول أصلها وعداء جماعي 

:  اثنتين من األساطير المؤسسة لألمم-"تجاه جيرانها
موعة الصغيرة من أسطورة األرض البكر وأسطورة المج

السكان التي تغزو األرض وتفتحها وتقوم بإعادة إحيائها 
ويظهر التاريخ العسكري والريادي إلسرائيل , من جديد

كأنه تكرار مكثف للتاريخ األمريكي، بوصفه حروب 
ًدورا " القدر"ويلعب مفهوم . دفاعية ضد جيران معادين

صص كما تتيح الق, ًهاما في تسويغ التوسع اإلقليمي
ًالقومية للنزعة الريادية إلسرائيل مكانا لها في األسطورة 

" تاريخ"ًاألمريكية، ونظرا لهذه السمات المشتركة بين 
البلدين فقد كرست الثقافة الشعبية األمريكية إسرائيل 

  , باعتبارها دولة رائدة جديرة بالدعم
  

 عرفويمكن التوصل إلى جوهر هذه النتيجة من خالل الت
الريادة في الثقافة األمريكية المتمثلة بغزو على نزعة 

حيث الفردية , "بوابة لالنعتاق" الحدود باعتبارها تمثل
والمساواة االقتصادية والديمقراطية العامة، واالرتقاء إلى 

تحول رجل الكاوبوي من قاطع طريق (مصاف السادة 
, إلخ... ولص إلى تاجر أو صاحب مزرعة أو مصرف 

دايان من رجل عصابة إلى جنرال  تحول موشيه لمامث
  ].في الحقيقة دايان لص آثار [.إلى وزير وإلى جامع آثار

 
األرض البكر ( كلتا األسطوريتين التأسيسيتين تندمج

في الثقافة األمريكية بصورة عميقة ) والفارغة من السكان
لما تنطوي عليه من أهمية في التاريخ األمريكي من 

ويعزز يوريس " ألمريكيةاألمة ا"خالل سردية تشكيل 
هذه السرديات األسطورية بتأكيده على الصورة النمطية 

 أرض فارغة غير مأهولة تنتظر باعتبارهالفلسطين 
وال , بفارغ الصبر وصول المستعمرين إلعادة الحياة لها

ينسى يوريس اختزال السكان قدر المستطاع ليتسنى له 
اء عليهم أو ًالحقا التسويغ األخالقي لترحيلهم أو القض

ولذلك البد من ترافق أسطورة , الهيمنة عليهم, على األقل
العدد القليل من السكان مع أسطورة األرض البكر بما 
يناسب المذهب االستعماري باعتباره المقدمة لتحقيق 

وتوصيف , النصر على تلك القلة من السكان المتوحشين
دد ألن وجود ع, الفلسطينيين كأقلية يناسب هذا الطرح

البأس به منهم سوف يفهم منه بال شك وجود بنى 
بينما ,  إلخ. ..رواتاجتماعية فيما بينهم و نظام حكم وث

  .القلة تعني الفوضى الواسعة وهيمنة ثقافة بدوية قبلية
 

 الفلسطينيين كأقلية يناسب هذا الطرح، ألن وتوصيف
وجود عدد منهم سوف يفهم منه بال شك وجود هيكلية 

ّإلخ بينما القلة . ..ما بينهم ونظام حكم وثروات اجتماعية في

تعني الفوضى الواسعة وهيمنة ثقافة بدوية قبلية، وتتمثل 
نزعة الريادة في الثقافة األمريكية بغزو الحدود باعتبار 

، حيث الفردية "بوابة للهروب"هذه األخيرة تمثل 
والمساواة االقتصادية والديمقراطية العامة، والحرية في 

  .تقاء إلى مصاف السادةاالر
 

 يوريس نموذج بطله على صورة البطل الغربي صاغ
باعتبار هذا النموذج ظاهرة عابرة للثقافات : األسطوري

مع األخذ بعين االعتبار أن , والتزم بالمثال األمريكي
الواليات المتحدة وإسرائيل هما  قوى استعمارية ودولتي 

لك سوف ولذ, من حيث نشأتهما وتوسعهما" حدود"
 صورة االستعمار كما يراها سطورييعكس البطل األ

الكاتب بالطريقة التي أراد ويريد أن يرى نفسه كبطل 
وفي هذا السياق , ًقوي مفتول العضالت ومستقيم أخالقيا

السلوك الحضاري "يجسد جدعون آش أنماطا 
فهو شخص نبيل وأخالقي , المطلوبة" الهوليوودي

 الهمجينيين اللصوص ووجريء ومقاتل بعكس الفلسط
 يظهر .والمهووسين بالجنس والغارقين في النذالة والتآمر

أتى إلى " ال يحمل سالح"جدعون آش كرجل مسالم 
المنطقة لتحديثها ونقلها إلى حافة الحضارة بعد أن ظلت 

ًمستنقعا آسنا لعقود طويلة لكنه يدافع , ورغم أنه مسالم, ً
ة ال تشعرك أنه يفقد بقوة عن المستوطنات اليهودية بطريق

السيطرة على نفسه مثل العرب المتعطشين للدماء من 
هللا "خالل غزواتهم ضد المستوطنات حين يصرخون 

  ".أكبر
 

 االلتزام األخالقي لجدعون في سعيه لتحقيق العدالة ويدفع
فهو ,  ًومواجهة الشر أن ال يكون سعيدا حين يقتل أحدهم

مثلما نظرت , ًتماما, ليس قاتل بطبعه وهذا ليس من شيمه
غولدا مئير إلى نفسها وإلى الفلسطينيين باعتبارهما كيانين 

ًمنفصلين مكانيا وثقافيا وسوف تشتكي  تحاول أن ن حي-ً
  بأنها -"اإلنساني"و "  الحضاري"  "عمقها"تبرز 

لكن ال , يمكنها أن تسامح العرب على قتل األطفال اليهود
أي قتل ( قتلهم يمكنها أن تسامحهم بإجبارها على

وهذا تخريج استعماري وعنصري فظ ) الفلسطينيين
الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني " لمقولتها الشهيرة

 ".الميت
 

ًوهو ال يختلف كثيرا عن ,  هو بطل ليون يوريسهذا
البطل األمريكي المكرس إلنقاذ الضعفاء والذي ال ينتظر 

قصى بل يختفي بعد اكتمال مهمته في أ, شكر على عمله
يختفي " ثعلب الصحراء" وكذلك جدعون آش, "الحدود"

ًدائما في البوادي بعد القضاء على األشرار كمعادل 
رمز الحضارة " األبيض "لبطلموضوعي لوظيفة ا

الغربية وهو بهذا ال يقترب من صورة البطل األسطوري 
بل يكاد يتاخم أو يزاحم تصورنا عن , العابر للثقافات فقط

  . قادم لنصرة الفقراء والضعفاءاألنبياء بصفته
  
ال يضير جدعون آش تقديم المساعدة للنساء واألطفال ( 

منهم " األبرياء "نقاذًفكثيرا ما يتدخل إل, الفلسطينيين
وفي ). ضد هجمات المستوطنين االنتقامية" الضعفاء"و

ًحين ثبت بشكل ال يدع مجاال للشك استخدام ليون يوريس 
نف و االستيطان اليهودي في لدعم الع" الحاج"روايته 
فإن يوريس ينطلق من واقع ثقافي لمجتمع , فلسطين

هو باألساس نتاج هذا النوع من االستعمار " غربي"
ويمكن بمزيد من التحليل المعمق  استنباط , االستيطاني

الدينية  في دعم االستعمار " النصوص"دور وأثر 
ًوبشكل أكثر تحديدا تعيينها وفقا. االستيطاني  آلليات ً

  ".الحاج" ّاالستعمار االستيطاني الذي تروج له رواية
 

 -كما يراها يوريس، أو يريد لنا أن نراها  - فلسطين تبدو
ًأرضا يهودية أخذها العرب البدو بالقوة، بقيادة صالح  ً
الدين، لذلك البد من غزوها وفتحها من جديد، وإحيائها 

لجدد، بما على يد الصهاينة، الذين يمثلون الصليبين ا
يضمن من جديد هيمنة الدين المسيحي الغربي والحضارة 

وفي سياق هذه المعركة .  على األرض المقدسةغربيةال
التي " الحدودية"يمكن ليوريس أن يبرر سلسلة الحروب 

ًتفصل المستوطنين عن الفلسطينيين آخذا بعين االعتبار 
ًأنها تشكل مرادفا معاصرا للحروب الصليبية القروسط ية، ً

ِعالوة على ذلك، يلعب آش وجماعته من المستعمرين في 
ُ هاما ومحوريا في عملية إعادة خلق الشعب ًدورافلسطين  ً

اليهودي كأمة حضارية قديمة تعود إلى وطنها القديم 
بموجب الصك اإللهي المتجدد غير القابل للتجيير أو 
التعديل أو اإللغاء، بمعنى أن مثل هذه المبالغات في 

 الصهيونية والمجتمع \ر الشخصية اليهودية تصوي
ًزالت تشكل جزء  ّشكلت وما} الييشوف{االستيطاني  ّ

ًتأسيسيا جوهريا من العقيدة الصهيونية التي هي، دورها،  ً
، بما "الحاج"العمود الفقري للسردية الدرامية لرواية 

تنطوي عليه من ثيمات مضللة عن الخلفية التاريخية 
 والعادات العربية السائدة آنذاك ومقارنات للثقافة والتقاليد

الليبرالية والثقافة " واعتباطية بين ةتلقينية ساذجة وسطحي
ثقافة الصحراء "من جهة وبين " العالمية المنفتحة لليهود

المتخلفة المتمثلة في الخيانة وعدم الثقة والكراهية 
، فعملية صنع "والهوس الجنسي والعنف عند العرب

ِ يسعى المستعمر من خاللها إسكات التابع التاريخ التي
ِ االستعمارية ألن المستعمر يمنةَالمستعمر هي أداة لله

يهدف ليس فقط للسيطرة على البالد فحسب ولكن لفرض 
 على حد قول -تاريخه الخاص والنماذج الثقافية، فهو

ال يكتفي بالسيطرة على البالد فقط، من  "-فرانز فانون
ى رقاب الناس، بل يهدف إلى خالل إحكام قبضته عل

ّتفريغ أدمغتهم شكال ومضمونا، فيشو ً ّ ويدمر ماضي هً
  "ّالشعب المظلوم عبر منطق مشوه و منحرف

..... 
 هوامش

روائي أمريكي يغلب على ) 2003-1924( ليون ماركوس يوريس --1
 " Exodusالخروج " إنتاجه طابع الرواية التاريخية من أهم رواياته 

و رواية ) تحولت إلى فيلم سينمائي من بطولة بول نيومان(  1958سنة 
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 ، فضال عن أعمال أخرى عديدة 1984سنة " The Hajالحاج  "
ولد . انهمك فيها في الترويج للتفسير الصهيوني لتاريخ اليهود الحديث

ليون يوريس في والية ميريالند لعائلة يهودية والده من أصول بولونية 
ية، وكان والده قد أمضى عاما في فلسطين بعد ووالدته من أصول روس

واسم يوريس . الحرب العالمية األولى قبل هجرته إلى الواليات المتحدة
Uris وتعني ירושלמי  يروشاليمي العبرية  مشتق من الكلمة "

التحق وهو في السابعة عشر من ". األورشليمي، أو الذي من أورشليم
، ومثله مثل 1942في العام "  ارينزالم"عمره بمشاة البحرية األمريكية 

نظرائه المعاصرين  جيمس جونز ونورمان ميللر، خدم في حملة 
 وبسب إصابته بالمالريا ة،المحيط الهادي خالل الحرب العالمية الثاني

تم إعادته إلى الواليات المتحدة، وبعد انتهاء خدمته العسكرية، بدأ يكتب 
ً، واتخذ أسلوبا يمجد فيه الجيش للصحافة عن تجربته في المحيط الهادي

 التي حققت أفضل Battle Cryوالحرب، فظهرت روايته األولى 
 رواية الخروج من أهم عدو ت. المبيعات، وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي

كتابات يوريس وهي التي صنعت له الشهرة و يظهر فيها بوضوح 
 . التزامه وموقفه من إسرائيل 

 في 1984لطبعة األولى للرواية ظهرت في العام ينبغي التنويه بأن ا-2
وعلى حد علمي لم تترجم {الواليات المتحدة األمريكية باللغة اإلنكليزية 

كما أن أسماء األشخاص ووقائع معيشهم اليومي }, للغة العربية بعد
والعديد من األماكن ليست سوى خشبة مسرح خيالية حاول الكاتب من 

قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي وبث  أفكاره ً أن يعالج دراميا لهاخال
 .وتصوراته وحلوله المقترحة للمنطقة ومستقبلها

 تكاد تنحصر الصور النمطية عن العرب والمسلمين في الخطاب -3
النموذج األول يمثله اإلرهابي : الغربي في ثالث نماذج عريضة

 الشيخ الغني االنتحاري، عدو الحياة والمثير لالشمئزاز، النموذج الثاني
الشرير المهووس في الجنس، النموذج الثالث اللص قاطع الطريق 

ويتفق كل هؤالء على الكراهية والتعصب . بانالجشع والوغد والج
وإسرائيل واليهود والمسيحية، ويحتقرون " أمريكا"ومعاداة الغرب و

الحرية والديمقراطية ويضطهدون المرأة وال يؤمنون بالحقوق 
باختصار، هم أجالف، بدو سكان .. ريات الفرديةالشخصية والح

وانعكاس . يهةصحراء متعطشين للقتل مالبسهم وسخة ورائحتهم كر
ليس سوى امتداد للتمثيالت " الحاج“صورة العربي هذه في رواية 

والصور النمطية التي يسعى االستشراق الستدامتها عن أفريقيا والشرق 
ً الفلسطيني في الرواية وفقا  ويستند توصيف يوريس للمجتمع. األوسط

 رسمللصورة النمطية والنماذج المذكورة أعاله التي تخترق السرد وت
ّالشخصيات، مما أفقد العمل الروائي وظيفته األدبية الفنية وحوله إلى 

إذا "حول شرعية االستعمار تحت شعار " الخطاب األخالقي"نوع من 
 ". انهارت إسرائيل، فسوف ينهار الغرب معها

 تبدأ الرواية في صفحتها األولى بمشهدية درامية تقليدية، حيث -4
يجلس الشاب إبراهيم على طرف السرير قرب أبيه، الذي يعاني من 
سكرات الموت، ويقوم الشيخ األب بسحب خنجر مرصع بالجواهر من 

فيحتج إبراهيم ) كناية عن انتقال السلطة له(ّتحت وسادته ويقدمه البنه 
ن الخنجر من المفترض أن يكون من نصيب شقيقه على اعتبار أ

أخوك " فاروق، فيهز األب رأسه بنفاذ صبر ويقول بلغة تقريرية جافة 
ينبغي للسلطة أن تبقى في يد عائلتنا، ها هم أفراد .. كلب بال أنياب

، ثم يدفع "ًالعشيرة خارجا يتهامسون فيما بينهم الختيار مختار جديد
نعم، هو خنجر .. ًقد تراه صغيرا "ه ويردف بالخنجر ويضعه في يد ابن

صغير، لو شئت النظر إليه كسالح، ولكن هذا هو السالح الذي نحكم به 
قومنا، وهم يعرفون معنى الخنجر ومعنى وشجاعة الرجل الذي يحكم 

  للمزيد انظر".. قبضته عليه
 The Haj; leon Uris. Doubleday, 1984. 
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إن أول شيء عليك القيام به " يقول يوريس في أحد المقابالت معه -11

هو االنغماس في مشروعك، وتنظيم نفسك، و أن تعرف إلى أي 
بها  المطارح سوف يقودك عملك و ماهي األشياء التي ينبغي لك تجن

هذا . ومن المهم أن تعرف ما هو المهم و ما هو األكثر أهمية في الكتابة
و على سبيل المثال أثناء كتابة . " تبنى عليه الكتابيهو األساس الذ

 ميل داخل إسرائيل وقابل 12000سافر " الخروج" روايته الشهيرة 
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 مقدمة 
ًيعتبر النشاط اإلنتاجي عنصرا مركزيا فيما يجب أن " ً

يكون عليه اإلنسان، وتحقيق الذات من خالل العمل هو 
 "عنصر حيوي الزدهار اإلنسان

 
ُغالبا ما يعامل كارل ماركس  باعتباره ) 1818-1883(ً

ًثوريا، وناشطا وليس فيلسوفا، وقد ألهمت أعماله تأ ً سيس ً
من . العديد من األنظمة الشيوعية في القرن العشرين

الصعب بالتأكيد العثور على العديد من المفكرين الذين 
ًيمكن القول إن لهم تأثيرا مشابها في خلق العالم الحديث ً .

ومع ذلك، تم تدريب ماركس على أنه فيلسوف، وعلى 
ًالرغم من تصويره غالبا على أنه يبتعد عن الفلسفة في 

 ربما نحو التاريخ -نتصف العشرينيات من عمره م
 إال أن هناك العديد من نقاط -والعلوم االجتماعية 

االتصال بالمناقشات الفلسفية الحديثة في جميع أنحاء 
تشمل هنا األنثروبولوجيا الفلسفية لماركس، . كتاباته

ونظريته للتاريخ، وتحليله االقتصادي، وانخراطه النقدي 
رأسمالي المعاصر طرح قضايا حول في المجتمع ال

األخالق، واأليديولوجيا، والسياسة، وتنبؤه بمستقبل 
من االغتراب، وهو نوع مميز من المرض . شيوعي

االجتماعي الذي يبدو أن تشخيصه يعتمد على حساب 
  . مثير للجدل للطبيعة البشرية وازدهارها

  
ً تسمى غالبا -طور بعد ذلك نظرية مؤثرة في التاريخ 

 تتمحور حول فكرة أن أشكال المجتمع -لمادية التاريخية ا
ترتفع وتنخفض كلما زادت ثم تعرقل تطور القوة 

ًأصبح ماركس مشغوال بشكل متزايد . اإلنتاجية البشرية
ًبمحاولة فهم نمط اإلنتاج الرأسمالي المعاصر، مدفوعا 
بسعي ال يرحم لتحقيق الربح، والذي تكمن أصوله في 

تمت . القيمة من البروليتاريا المستغلةاستخراج فائض 
مناقشة الدور الدقيق لألخالق والنقد األخالقي في نقد 
ًماركس للمجتمع الرأسمالي المعاصر كثيرا، وال يوجد 

  . إجماع علمي مستقر حول هذه القضايا
  

ًقد يكون فهمه لألخالق مرتبطا بروايته لأليديولوجيا، 
يساعد فيه بعض وانعكاسه على المدى الذي يمكن أن 

سوء الفهم المشترك على نطاق واسع في تفسير استقرار 
في سياق صحافته . المجتمعات المنقسمة على الطبقة

ًالراديكالية، طور ماركس أيضا وصفه المثير للجدل 
لطبيعة ودور الدولة الحديثة، وبشكل عام للعالقة بين 

يرى ماركس أن العملية . الحياة السياسية واالقتصادية
التاريخية تسير عبر سلسلة من أنماط اإلنتاج، تتميز 

ومع . بالصراع الطبقي، وتقود البشرية نحو الشيوعية
ذلك، من المعروف أن ماركس متردد في قول الكثير عن 
الترتيبات التفصيلية للبديل الشيوعي الذي سعى إلى 
تحقيقه، بحجة أنه سينشأ من خالل العمليات التاريخية، 

ًقا لخطة أو مخطط محدد مسبقاولم يكن تحقي فمن هو . ً
ماركس؟ وأين ترعرع؟ وعلى يد من تتلمذ؟ وكيف أسس 

 الفلسفة الماركسية؟
 

ما نراهن عليه ونضع في ميزان العمل هو تفادي 
التمذهب األيديولوجي العقيم واستنساخ التجارب السياسية 
المفلسة وانما االستفادة قدر اإلمكان من الفلسفة الماركسية 

 .الثورية واالقتداء بماركس االنسان ورؤاه االيتيقية
 

 االغتراب وازدهار اإلنسان
  الفكرة األساسية2.1

 
االغتراب هو مفهوم يرتبط بشكل خاص، ولكن ليس 
بشكل فريد، بعمل ماركس، والتقاليد الفكرية التي ساعد 

ًإنه يحدد نوعا مميزا من المرض . في تأسيسها ً
  ل بين الذات والموضوع الذيـــاالجتماعي، يتضمن الفص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًيكون الموضوع هنا عادة فردًا . ًينتميان معا بشكل صحيح
" ًكيانا"ًأو مجموعة، في حين أن الكائن عادة ما يكون 

ًليس في حد ذاته ذاتا، أو موضوعا آخر، أو هو الذات  ً
  ). العالقة هنا يمكن أن تكون انعكاسيةأي أن (األصلية 

  
والعالقة بين الذات والموضوع ذات الصلة هي عالقة 

. كال عنصري هذا التوصيف مهمان. انفصال إشكالية

ليست كل العلل االجتماعية، بطبيعة الحال، تنطوي على 
على سبيل المثال، قد يكون االندماج المفرط . االنفصال

ًفي كائن ما معطال وظيفي ا، لكنه ليس من سمات ً
عالوة على ذلك، ليست كل حاالت االنفصال . االغتراب

إشكالية، وعادة ما تستدعي حسابات االغتراب بعض 
الوحدة األساسية أو االنسجام الذي يحبطه أو ينتهكه 

ًتختلف نظريات االغتراب اختالفا كبيرا، . الفصل المعني ً
عة فرعية ًأوال ، حدد مجمو: ولكن في كثير من األحيان

من عمليات الفصل اإلشكالية هذه على أنها كونها ذات 
ًضمنيا أحيانا(ًأهمية خاصة ؛ ثانيا ، قم بتضمين حساب  ً (

ًلما يجعل عمليات الفصل ذات الصلة إشكالية ؛ وثالثا ، 
قدم بعض االدعاءات التفسيرية حول مدى االغتراب 

 .والتنبؤ به ، كما هو مفهوم
  الدين والعمل2.2

 
ثرت أفكار ماركس بشأن االغتراب بشكل كبير تأ

-1804(بالكتابات النقدية عن الدين لودفيج فيورباخ 
أحد ). 1841(، وخاصة كتابه جوهر المسيحية ) 1872

مساهمة ماركس "النصوص الرئيسية في هذا الصدد هو 
هذا العمل هو ). 1843" (مقدمة: في نقد هيجل للحق

 بأن الدين هو موطن لمالحظة ماركس سيئة السمعة
هنا وضع . ، وهو مسكن مؤذ ومولد للوهم"أفيون الشعب"

فبينما يؤكد . ماركس روايته للدين بأكبر قدر من التفصيل
الالهوت المسيحي التقليدي أن هللا خلق اإلنسان على 
ًصورة هللا، وافق ماركس تماما على قلب فيورباخ لهذه 

على صورتهم ًالصورة، مقترحا أن البشر قد اخترعوا هللا 
في الواقع وجهة نظر تعود إلى فترة طويلة قبل . الخاصة
كانت مساهمة فيورباخ المميزة هي القول بأن . فيورباخ

في . عبادة هللا حرمت البشر من التمتع بقواهم البشرية
خيالهم، يرفع البشر قواهم الخاصة إلى مستوى النهائي 

و شكل ومن ثم فإن الدين ه. ويعرضونها على كائن مجرد
جوهر "من أشكال االغتراب، ألنه يفصل بين البشر و 

قبل ماركس الكثير من رواية فيورباخ لكنه ". جنسهم
يجادل بأن فيورباخ فشل في فهم سبب وقوع الناس في 
االغتراب الديني، وبالتالي فهو غير قادر على شرح كيف 

يبدو أن وجهة نظر فيورباخ هي أن . يمكن تجاوزه
 هو مجرد خطأ فكري ويمكن تصحيحه عن اإليمان بالدين
تفسير ماركس هو أن الدين هو رد فعل . طريق اإلقناع

على االغتراب في الحياة المادية، وبالتالي ال يمكن إزالته 
حتى تتحرر الحياة المادية لإلنسان، وعند هذه النقطة 

ومع ذلك، يبدو أن هناك . وضوح. سوف يتالشى الدين
األول هو . غتراب مسؤوالنجانبان على األقل من اال

والثاني هو . ًالعمل المغترب، والذي سيتم استكشافه قريبا
سواء أدركنا . حاجة البشر إلى تأكيد جوهرهم المشترك

ذلك صراحة أم ال، فإن البشر موجودون كمجتمع، وما 
يجعل الحياة البشرية ممكنة هو اعتمادنا المتبادل على 

جتماعية واالقتصادية الشبكة الواسعة من العالقات اال
ًالتي تبتلعنا جميعا، على الرغم من أن هذا نادرا ما يتم  ً

  . يوم الحياة-. االعتراف به في يومنا هذا
  

يبدو أن وجهة نظر ماركس هي أنه يجب علينا، بطريقة 
. أو بأخرى، االعتراف بوجودنا الجماعي في مؤسساتنا

لق فكرة ، مما يخ"يعترف الدين بشكل مخادع"في البداية، 
بعد . ًخاطئة عن مجتمع نتساوى فيه جميعا في نظر هللا

ًتجزئة الدين ما بعد اإلصالح، حيث لم يعد الدين قادرا 
على لعب دور مجتمع زائف من أنداد، تمأل الدولة 
الحديثة هذه الحاجة من خالل تقديم وهم مجتمع 

ومن . المواطنين، جميعهم متساوون في نظر القانون
مام، أن الدولة السياسية أو الليبرالية، الالزمة المثير لالهت

إلدارة سياسات التنوع الديني، تأخذ الدور الذي قدمه 
الدين في األوقات السابقة لتوفير شكل من أشكال المجتمع 

لكن الدولة السياسية والدين سيتم تجاوزهما . الوهمي
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عندما يتم إنشاء مجتمع حقيقي من المتكافئين االجتماعي 
  . تصاديواالق

  
على الرغم من أن ماركس كان مستوحى بشكل كبير من 
التفكير في االغتراب الديني، فقد كرس الكثير من اهتمامه 

ًفي فقرة نوقشت كثيرا . الستكشاف االغتراب في العمل
، حدد ماركس أربعة أبعاد للعمل 1844من مخطوطات 

ًأوال، يتم . المغترب في المجتمع الرأسمالي المعاصر
المنتجين المباشرين عن نتاج عملهم؛ إنهم يصنعون فصل 

ًمنتجا ال يمتلكونه وال يتحكمون فيه، في الواقع، والذي 
 حيث -" الشهوة الجنسية"الحظ أن فكرة . (سيهيمن عليهم

تفلت المخلوقات البشرية من سيطرتنا، وتحقق مظهر 
ُ ال يجب أن تعادل مع -االستقالل، وتأتي لتضطهدنا 

.)  هذا النحو، بل هي شكل يمكن أن يتخذهاالغتراب على
ُثانيا، يفصل المنتجون المباشرون عن نشاطهم اإلنتاجي؛  ً
ُعلى وجه الخصوص، يجبرون على العمل بطرق منهكة 

ًثالثا، يتم فصل المنتجين المباشرين . ًأو جسديا/ ًعقليا و 
عن األفراد اآلخرين؛ العالقات االقتصادية المعاصرة 

جتماعيين لرؤية اآلخرين على أنهم مجرد تجعل األفراد ا
ًرابعا، وأخيرا، يتم فصل . وسيلة لتحقيق غاياتهم الخاصة ً

المنتجين المباشرين عن طبيعتهم البشرية؛ على سبيل 
المثال، القدرات البشرية للمجتمع والعمل الحر والواعي 
واإلبداعي، كالهما محبط بسبب العالقات الرأسمالية 

 هذه االدعاءات حول االغتراب الحظ أن. المعاصرة
ًتختلف عن الشكاوى األخرى، ربما األكثر شيوعا، حول 

على سبيل المثال، يمكن أن . العمل في المجتمع الرأسمالي
 حتى لو لم يكن في -ُيكون العمل المغترب، كما يفهم هنا، 

ً عالي األجر، ومحدود المدة، وآمنا -كثير من األحيان 
ن العمل لديه القدرة على أن يكون يعتقد ماركس أ. ًنسبيا

ًشيئا مبدعا ومرضيا ً وبالتالي فهو يرفض رؤية العمل . ً
ًباعتباره شرا ضروريا، وينكر أن الطابع السلبي للعمل  ً
هو جزء من مصيرنا، وهي حقيقة عالمية حول الحالة 
اإلنسانية ال يمكن ألي قدر من التغيير االجتماعي 

  . معالجتها
  

 النشاط اإلنتاجي، على حساب ماركس، في الواقع، يعتبر
ًعنصرا مركزيا في ما يجب أن يكون عليه اإلنسان،  ً
وتحقيق الذات من خالل العمل هو عنصر حيوي 

 في شكل مختلف من -يعتقد أن العمل . الزدهار اإلنسان
ً يمكن أن يكون مبدعا ومرضيا، ربما يفسر -المجتمع  ً

صادية المعاصرة شدة وحجم إدانة ماركس للترتيبات االقت
" منزوعة اإلنسانية"وتحويل العمال إلى كائنات مشوهة و

تم اقتراح أعاله أن االغتراب يتكون من عمليات فصل 
ً الفصل بين الكيانات التي تنتمي معا بشكل -مختلة 

ً وأن نظريات االغتراب تفترض عادة بعض -صحيح 
الشروط األساسية التي يؤدي إحباطها أو انتهاكها من 

  .ل الفصل ذي الصلة إلى تحديد األخير على أنه مختلخال
  

 بالنسبة لماركس، يبدو أن هذا األساس يتم توفيره من 
خالل سرد لالزدهار البشري، والذي يصوره من منظور 

ُيفهم هنا على أنه تطوير ونشر قدراتنا (تحقيق الذات 
يمكننا القول إن العمل في الرأسمالية ). البشرية األساسية

عد ألنه يجسد الفصل الذي يمنع تحقيق الذات مستب
ألنه منظم بطريقة تحبط الحاجة البشرية للعمل . للمنتجين

لذلك فهمنا، وبالعودة إلى . الحر والواعي واإلبداعي
الفواصل األربعة التي قيل إنها تميز العمل المغترب، 
يمكننا أن نرى أنه االدعاء الضمني حول الطبيعة البشرية 

الذي يحدد الفواصل الثالثة األخرى على ) ابعالفصل الر(
إذا اشترك المرء في نفس النموذج . أنها غير فعالة

الرسمي لالغتراب وإدراك الذات، لكنه كان لديه حساب 
مختلف لجوهر الطبيعة البشرية، فقد ينتج عن ذلك 

. ادعاءات مختلفة جدًا حول العمل في المجتمع الرأسمالي

ي يعتقد أن البشر هم كائنات فردية تخيل أحد النظريين الذ
يمكن للمنظر أن يقبل أن العمل في . وأنانية بطبيعتها

المجتمع الرأسمالي شجع العزلة واألنانية، لكنه ينكر أن 
مثل هذه النتائج كانت منفرة، ألن هذه النتائج لن تحبط 

 .تفسيرهم األساسي لما هو كائن بشري
 

  االغتراب والرأسمالية2.3
 

 ماركس يحمل وجهات نظر مختلفة حول الموقع يبدو أن
أن : وتشمل هذه. التاريخي والمدى المقارن لالغتراب

 بما في ذلك على -بعض األشكال المنهجية من االغتراب 
 كانت موجودة في مجتمعات -األرجح االغتراب الديني 

 بما -أن األشكال المنهجية لالغتراب . ما قبل الرأسمالية
 ليست سوى سمة من -في العمل في ذلك االغتراب 

سمات المجتمعات الطبقية المنقسمة؛ أن األشكال المنهجية 
لالغتراب هي أكبر في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة 
منها في مجتمعات ما قبل الرأسمالية؛ وأن ليس كل 
المجتمعات البشرية تعاني من االنقسام الطبقي، وال سيما 

لن يحتوي ) الشيوعية(طبقي أن المجتمع المستقبلي غير ال
يؤكد ماركس أن . على أشكال منهجية من االغتراب

االغتراب ينبع من العالقات االجتماعية الرأسمالية، وليس 
من نوع التقدم التكنولوجي الذي يحتويه المجتمع 

إن رفضه للرأسمالية محجوز لترتيباتها . الرأسمالي
لديه سوى لم يكن . االجتماعية وليس منجزاتها المادية

بالنقد الرومانسي "ًالقليل من الوقت لما يسمى أحيانا 
، الذي يرى الصناعة والتكنولوجيا على أنهما "للرأسمالية

األشرار الحقيقيان، المسؤوالن عن تدمير الطابع 
في . االجتماعي المزعوم للعالقات ما قبل الرأسمالية

المقابل، يحتفل ماركس بتدمير البرجوازية للعالقات 
إلقطاعية، ويرى أن النمو التكنولوجي وتحرير اإلنسان ا
  .ًيتقدمان جنبا إلى جنب) على األقل في الوقت المناسب(
  

ُ تفهم الصناعة والتكنولوجيا على أنهما جزء من حل 
المشكالت االجتماعية وليس مصدرها، وهناك العديد من 

في السياق الحالي، يكافح الكثيرون . الفرص للشك هنا
يف أن نوع اإلنتاج الصناعي الواسع النطاق الذي ليروا ك

 الشيوعية التي -من المفترض أن يميز المجتمع الشيوعي 
 من شأنه أن -ُيزعم أنها أكثر إنتاجية من الرأسمالية 

تم طرح ردود مثيرة . يتجنب االغتراب في العمل
ًلالهتمام على مثل هذه المخاوف، لكنها جاءت عادة من 

هذه هي النقطة التي .  ماركس نفسهالمعلقين وليس من
يمنع فيها مرسوم ماركس الذي ينكر الذات فيما يتعلق 
بالوصف التفصيلي للمجتمع الشيوعي، من االنخراط 

 .مباشرة في مخاوف مهمة بشأن اتجاه التغيير االجتماعي
 

  التحرر السياسي2.4
 

يبدأ ماركس ) 1843" (حول المسألة اليهودية"في نص 
مسافة بينه وبين زمالئه الليبراليين في توضيح ال

. وال سيما برونو باور. الراديكاليين بين الهيغليين الشباب
ًكتب باور مؤخرا ضد تحرر اليهود، من منظور إلحادي، 
ًمجادال أن دين كل من اليهود والمسيحيين كان عائقا أمام  ً

في رده على باور، قدم ماركس واحدة من أكثر . التحرر
 من كتاباته المبكرة، عن طريق تقديم الحجج ديمومة

 بشكل أساسي منح الحقوق -تمييز بين التحرر السياسي 
رد ماركس على .  وتحرير اإلنسان-والحريات الليبرالية 

ًباور هو أن التحرر السياسي متوافق تماما مع استمرار 
وجود الدين، كما يوضح المثال المعاصر للواليات 

ركس األمور بشكل أعمق، في ومع ذلك، يدفع ما. المتحدة
حجة أعاد اختراعها من قبل عدد ال يحصى من منتقدي 
الليبرالية، يجادل ماركس بأن التحرر السياسي ليس فقط 
ًغير كاف لتحقيق التحرر البشري، بل هو أيضا، بمعنى  ٍ

تستند الحقوق واألفكار الليبرالية للعدالة . ًما، عائق أيضا
تاج إلى الحماية من البشر إلى فكرة أن كل واحد منا يح

لذلك، . اآلخرين الذين يشكلون تهديدًا لحريتنا وأمننا
الحقوق الليبرالية هي حقوق فصل، مصممة لحمايتنا من 

الحرية في مثل هذا الرأي، . مثل هذه التهديدات المتصورة
ما يغفله هذا الرأي هو االحتمال . هي التحرر من التدخل

 بأن الحرية الحقيقية يمكن - بالنسبة لماركس، الحقيقة -
. العثور عليها بشكل إيجابي في عالقاتنا مع اآلخرين
  . يمكن العثور عليها في المجتمع البشري، وليس في عزلة

  
ًوبناء على ذلك، فإن اإلصرار على نظام للحقوق 
الليبرالية يشجعنا على النظر إلى بعضنا البعض بطرق 

قد نجدها في التحرر تقوض إمكانية الحرية الحقيقية التي 
اآلن يجب أن نكون واضحين أن ماركس ال . البشري

يعارض التحرر السياسي، ألنه يرى أن الليبرالية هي 
تحسن كبير في أنظمة اإلقطاع والتحيز الديني والتمييز 

ومع ذلك، يجب . الذي كان موجودًا في ألمانيا في عصره
يق ًتجاوز هذه الليبرالية المتحررة سياسيا على طر

لسوء الحظ، لم يخبرنا ماركس . التحرر اإلنساني الحقيقي
أبدًا عن ماهية التحرر البشري، على الرغم من أنه من 
ًالواضح أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بأفكار العمل غير  ً

 .المغترب والمجتمع الهادف
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حتى مع هذه التوضيحات، ال تزال هناك أسئلة إضافية 
نتناول هنا بإيجاز ثالث . كثيرة حول رواية ماركس

ًأوال، قد يقلق المرء بشأن مكان االغتراب في : اهتمامات
ًاالقتراح الذي كان شائعا بأن ماركس . تطور فكر ماركس

 أعماله -كتب فقط عن االغتراب في كتاباته المبكرة 
غير المنشورة من أوائل أربعينيات القرن المنشورة و

ومع ذلك، فإن .  ال تدعمه األدلة النصية-التاسع عشر 
الدور النظري الذي يلعبه مفهوم االغتراب في كتاباته قد 

على سبيل المثال، تم اقتراح أن . يقال إنه ال يزال يتطور
دور "االغتراب في الكتابات المبكرة يهدف إلى لعب 

وصفية " في أعماله الالحقة تأتي وظيفة ، بينما"توضيحي
الشاغل الثاني هو دور الطبيعة البشرية ". أو تشخيصية

في أحد األشكال . في تفسير االغتراب المقدم هنا
التفسيرية لهذا القلق، فإن االقتراح هو أن تفسير االغتراب 
هذا يرتكز على نموذج للطبيعة البشرية العالمية الذي 

للخصوصية التاريخية ) ًحقاال(يمنعه فهم ماركس 
ومع ذلك، هناك الكثير من األدلة ضد . والتغيير من تأييده

في الواقع، . ًهذا الرفض المزعوم الحقا للطبيعة البشرية
صراحة أن الطبيعة البشرية لها " الناضج"يؤكد ماركس 

أن البشر يتميزون بصفات . عناصر ثابتة وقابلة للتغيير
يخ والثقافة، وخصائص متغيرة، عالمية، ثابتة عبر التار

يقترح أحد المتغيرات . تعكس التنوع التاريخي والثقافي
المنهجية، وليس التفسيرية، للقلق الحالي أنه ال ينبغي لنا 

" كثيفة"تأييد حسابات االغتراب التي تعتمد على حسابات 
بغض النظر . ًومثيرة للجدل حتما عن الطبيعة البشرية

تخذها بشأن هذا االدعاء حول عن وجهة النظر التي ن
" ثخانة"تأييدنا، يبدو أن هناك القليل من الشك حول 

لتوفير هذا . وصف ماركس نفسه عن ازدهار اإلنسان
األخير ، يجب على المجتمع ليس فقط تلبية االحتياجات 

من أجل القوت والدفء والمأوى ، وظروف (األساسية 
، والنظافة مناخية معينة ، وممارسة الرياضة البدنية 

ًن أيضا أقل ، ولك)اسية ، واإلنجاب والنشاط الجنسياألس
ً، سواء تلك التي ال تكون دائما تم االحتياجات األساسية
للترفيه، والثقافة، (ا من حسابه ًتقديره ليكون جزء

والتعبير الفني، والرضا العاطفي، ، والتحفيز الفكري
س في كثير ، وتلك التي يرتبط بها مارك)والمتعة الجمالية

، قد ًثالثا) ق العمل والمجتمع الهادفلتحقي(من األحيان 
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ًنسأل عن موقف ماركس تجاه التمييز الذي يتم أحيانا بين 
  . االغتراب الذاتي والموضوعي

  
يمكن تمثيل هذين الشكلين من االغتراب بشكل منفصل أو 

يعتبر . مشترك في حياة أفراد أو مجتمعات معينة
أو ( عندما يتم وصفه من حيث وجود "ًذاتيا"االغتراب 

معتقدات أو مشاعر معينة؛ على سبيل المثال، ) غياب
عندما يقال إن األفراد يشعرون بالغربة ألنهم يشعرون 

عندما " ًموضوعيا"يعتبر االغتراب . بالغربة عن العالم
يتم وصفه بعبارات ال تشير إلى معتقدات أو مشاعر 

ا يقال إن األفراد األفراد؛ على سبيل المثال، عندم
مستبعدون ألنهم فشلوا في تطوير ونشر خصائصهم 
البشرية األساسية، سواء عانوا من عدم إدراكهم للذات 

يبدو أن ماركس يسمح بأن هذين . بمثابة خسارة أم ال
الشكلين من االغتراب مختلفان من الناحية المفاهيمية، 
ًلكنه يفترض أنهما موجودان معا في المجتمعات 

ًفي الواقع، غالبا ما يبدو أنه يفكر في . أسماليةالر
ومع . االغتراب الذاتي على أنه تتبع المتغير الموضوعي
على . ًذلك، فإن ماركس يسمح لهم بالتفكك اجتماعيا

األقل، هذه طريقة واحدة لقراءة فقرة في العائلة المقدسة 
حيث يدرك أن الرأسماليين ال يستطيعون االنخراط في 

وبالتالي يتم (ق الذات من النوع الصحيح أنشطة تحق
 على عكس -، لكنهم )عزلهم بشكل موضوعي

وبالتالي ( هم راضون عن اغترابهم -البروليتاريا 
، " بالراحة"، والشعور ) يفتقرون إلى االغتراب الذاتي

 .بواسطته" التعزيز"وحتى 
 
 نظرية التاريخ. 3

  المصادر3.1
 

ًوفقا .  بتفصيل كبيرلم يضع ماركس نظريته في التاريخ
لذلك، يجب أن يتم بناؤه من مجموعة متنوعة من 
النصوص، سواء تلك التي يحاول فيها تطبيق تحليل 
نظري على األحداث التاريخية الماضية والمستقبلية، 

من بين هذه األخيرة، . وتلك ذات الطبيعة النظرية البحتة
لنقد االقتصاد السياسي مكانة " 1859مقدمة "حققت 

ًومع ذلك، فإن المخطوطات التي تم جمعها معا . انونيةق
باسم األيديولوجيا األلمانية، والتي شارك في كتابتها مع 

َ، هي أيضا مصدر مبكر مستخدم 1846-1845إنجلز في  ً
سنحدد كال النصين بإيجاز، ثم نلقي نظرة على . ًكثيرا

إعادة بناء نظرية ماركس للتاريخ في يد داعمه الفلسفي 
ًثر تأثيرا، كوهين، الذي يبني على تفسير الماركسي األك

). 1918-1856(الروسي المبكر جورجي بليخانوف 
ًقدم كوهين إعادة بناء ماركس جزئيا ألنه كان . قبلت

المستوحاة من " الديالكتيكية"ًمحبطا من تفسيرات ماركس 
ًهيجل، وما اعتبره غموضا في األعمال المؤثرة للويس 

، قدم . ، ولم يشعر بأي منهما) 1990-1918(ألتوسير 
ًوصفا صارما آلراء ماركس ومع ذلك، يعتقد بعض . ً

العلماء أن التفسير الذي سنركز عليه خاطئ على وجه 
التحديد إلصراره على نموذج ميكانيكي وعدم اهتمامه 

يتمثل أحد جوانب هذا النقد في أن فهم كوهين . بالديالكتيك
وم الصراع الطبقي، له دور صغير بشكل مدهش في مفه

ُوالذي غالبا ما يشعر بأنه مركزي في نظرية ماركس  ً
، التي ”1859مقدمة "تفسير كوهين لذلك هو أن . للتاريخ

ًيستند إليها تفسيره، ال تعطي دورا بارزا للصراع  ً
ومع ذلك، فإن . الطبقي، وفي الواقع لم يتم ذكرها صراحة

 أن ماركس لم هذا المنطق يمثل إشكالية ألنه من المحتمل
يرغب في الكتابة بطريقة من شأنها إثارة مخاوف الرقابة 
البوليسية، وفي الواقع، قد يكون القارئ الواعي بالسياق 

. ًقادرا على اكتشاف إشارة ضمنية إلى الصراع الطبقي
ثم يبدأ عصر الثورة "من خالل إدراج عبارات مثل 

ك فيها األشكال األيديولوجية التي يدر"و " االجتماعية

ومن ثم ال يعني ذلك ". الرجال هذا الصراع ويقاتلون به
أن ماركس نفسه كان يعتقد أن مفهوم الصراع الطبقي 

عالوة على ذلك، عندما تم استبدال . ًكان غير مهم نسبيا
برأس المال، لم يقم ماركس بأي " نقد االقتصاد السياسي"

عاد ُ مطبوعة، ومحتواها ي1859محاولة لالحتفاظ بمقدمة 
ومع . إنتاجه كحاشية سفلية مختصرة جدًا في رأس المال

ذلك، سنركز هنا على تفسير كوهين حيث لم يتم وضع 
 .أي حساب آخر بدقة ودقة وتفاصيل مماثلة
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) 1845" (أطروحات حول فيورباخ"يقدم ماركس في 

خلفية لما سيصبح نظريته في التاريخ من خالل إبداء 
من " كل ما هو موجود حتى اآلن"ته على اعتراضا

ُالمادية والمثالية، والتي تفهم على أنها أنواع من 
تم تكريم المادية لفهم الواقع المادي . النظريات الفلسفية

للعالم، ولكن يتم انتقادها لتجاهل الدور النشط للذات 
تدرك المثالية، على . البشرية في خلق العالم الذي ندركه

رها هيجل، الطبيعة النشطة للذات البشرية، األقل كما طو
يتم إنشاء العالم من : لكنها تقصرها على الفكر أو التأمل

يجمع ماركس بين رؤى . خالل الفئات التي نفرضها عليه
 -كال التقليدين ليقترح وجهة نظر يخلق فيها البشر بالفعل 

 العالم الذي يجدون أنفسهم فيه، -أو على األقل يغيرون 
ا التحول ال يحدث في الفكر ولكن من خالل لكن هذ

النشاط المادي الفعلي؛ ليس من خالل فرض مفاهيم سامية 
هذه . ولكن من خالل عرق جبينهم بالمعاول والمجارف

ًالنسخة التاريخية من المادية، التي، وفقا لماركس، 
تتجاوز وبالتالي ترفض كل األفكار الفلسفية الموجودة، 

كما قال .  الالحقة للتاريخهي أساس نظرية ماركس
الصناعة هي العالقة "، ”1844مخطوطات "ماركس في 

هذا الفكر، ". واإلنسان... التاريخية الفعلية بين الطبيعة 
المستمد من التأمل في تاريخ الفلسفة، إلى جانب خبرته 
في الحقائق االجتماعية واالقتصادية، كصحفي، يضع 

في . بليةجدول أعمال كل أعمال ماركس المستق
مخطوطات األيديولوجيا األلمانية، قارن ماركس وإنجلز 
منهجهما المادي الجديد بالمثالية التي ميزت الفكر 

وعليه، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم . األلماني السابق
إنهم ينطلقون، كما ". مقدمات األسلوب المادي"لتحديد 

، مؤكدين أن البشر "البشر الحقيقيين"يقولون، من 
ًون أساسا، بمعنى أنه يجب عليهم إنتاج وسائل منتج

يولد إشباع . عيشهم من أجل تلبية احتياجاتهم المادية
الحاجات احتياجات جديدة من النوع المادي واالجتماعي 
على حد سواء، وتنشأ أشكال من المجتمع تتوافق مع حالة 

تحدد الحياة المادية، أو . تطور القوى اإلنتاجية البشرية
الحياة االجتماعية، وبالتالي فإن " ظروف"ل على األق

االتجاه األساسي للتفسير االجتماعي هو من اإلنتاج 
المادي إلى األشكال االجتماعية، ومن ثم إلى أشكال 

مع تطور وسائل اإلنتاج المادية، ترتفع وتنخفض . الوعي
أو الهياكل االقتصادية، وستصبح " أنماط التعاون"

اف إمكانية حقيقية بمجرد أن الشيوعية في نهاية المط
ٍتحفزهم محنة العمال وإدراكهم للبديل بشكل كاف 

 .ليصبحوا ثوريين
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في مخطط األيديولوجيا األلمانية، توجد العديد من 
العناصر األساسية للمادية التاريخية، حتى لو لم تكن 
المصطلحات هي المصطلحات الخاصة بكتابات ماركس 

" 1859مقدمة "إن تصريح ماركس في . ًنضجااألكثر 
ًيقدم شيئا من نفس الرأي في شكل أكثر وضوحا تبدأ . ً

إعادة بناء كوهين لوجهة نظر ماركس في المقدمة مما 
ًيسميه كوهين أطروحة التنمية، وهي مفترضة مسبقا، 

ًبدال من ذكرها صراحة في المقدمة هذه هي الفرضية . ً
ة تميل إلى التطور، بمعنى أن التي تقول إن القوى المنتج

إن القوى المنتجة هي . تصبح أكثر قوة بمرور الوقت
وسائل اإلنتاج، إلى جانب المعرفة القابلة للتطبيق 

ال تنص أطروحة . بمعنى آخر، التكنولوجيا: اإلنتاجي
ًالتطوير على أن قوى اإلنتاج تتطور دائما، ولكن هناك 

تالية هي أطروحة األطروحة ال. ًميال لها للقيام بذلك
األول ينص على أن طبيعة . األسبقية، والتي لها جانبان

البنية االقتصادية للمجتمع تفسر بمستوى تطور قواه 
 المؤسسات -اإلنتاجية، والثاني أن طبيعة البنية الفوقية 

 تفسر بطبيعة الهيكل -السياسية والقانونية للمجتمع 
، والتي تعني إن طبيعة إيديولوجية المجتمع. االقتصادي

بعض المعتقدات الدينية والفنية واألخالقية والفلسفية 
ًالموجودة داخل المجتمع، يتم شرحها أيضا من حيث 
ًهيكلها االقتصادي، على الرغم من أن هذا يتلقى تركيزا 

في الواقع، قد تجمع العديد من . أقل في تفسير كوهين
: يولوجيةاألنشطة بين جوانب كل من البنية الفوقية واأليد

يتكون الدين من كال المؤسستين ومجموعة من 
ُيفهم التغيير وتغيير العصر على أنه نتيجة لم . المعتقدات

تعد البنية االقتصادية قادرة على االستمرار في تطوير 
ُفي هذه المرحلة، يقال إن تطور القوى . قوى اإلنتاج

ًالمنتجة مقيد، ووفقا للنظرية، بمجرد أن يعيق الهيكل 
 ويحل -" ينفجر "-القتصادي التطور، فسيحدث ثورة ا

هيكل أكثر مالءمة . محله في النهاية عنصر اقتصادي
باختصار، إذن، . لرئاسة التطوير المستمر لقوى اإلنتاج

يبدو من المعقول أن . للنظرية بساطة وقوة مرضية
تتطور القوة اإلنتاجية البشرية بمرور الوقت، ومن 

ياكل االقتصادية موجودة طالما أنها ًالمعقول أيضا أن اله
تطور قوى اإلنتاج، ولكن سيتم استبدالها عندما لم تعد 

ومع ذلك، تظهر مشاكل خطيرة . قادرة على القيام بذلك
 .عندما نحاول أن نضع المزيد من اللحم على هذه العظام

 
  شرح وظيفي3.4

 
قبل عمل كوهين، لم تكن المادية التاريخية تعتبر وجهة 

تم . متماسكة في الفلسفة السياسية باللغة اإلنجليزيةنظر 
تلخيص الكراهية بشكل جيد مع الكلمات الختامية لـوهم 

إحدى الصعوبات التي أخذها كوهين . العصر ألكتون
على محمل الجد هي التناقض المزعوم بين األسبقية 
التفسيرية لقوى اإلنتاج، وبعض االدعاءات التي قدمها 

أخرى والتي يبدو أنها تعطي الهيكل ماركس في أماكن 
على . االقتصادي األولوية في تفسير تطور القوى المنتجة

: سبيل المثال، يقول ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي
ال يمكن للبرجوازية أن توجد بدون إحداث ثورة مستمرة "

يبدو أن هذا يعطي أولوية سببية ". في أدوات اإلنتاج
 التي تؤدي إلى - الرأسمالية -صادية وتفسيرية للبنية االقت
ًيقبل كوهين أن هذا، ظاهريا على . تطور قوى اإلنتاج
يبدو أن الهيكل االقتصادي وتطور . ًاألقل، يولد تناقضا

. قوى اإلنتاج لهما أولوية تفسيرية على بعضها البعض
التحديد في الحالة "ٍغير راض عن قرارات غامضة مثل 

، يحاول كوهين "الديالكتيكية"بط ، أو فكرة الروا"األخيرة
بوعي ذاتي تطبيق معايير الوضوح والصرامة للفلسفة 

. التحليلية لتوفير نسخة معاد بناؤها من المادية التاريخية
يتمثل االبتكار النظري الرئيسي في اللجوء إلى مفهوم 

ًالتفسير الوظيفي، والذي يسمى أحيانا  ". تفسير العواقب"ُ
 االعتراف بأن الهيكل االقتصادي، الخطوة األساسية هي

مثل الرأسمالية، يطور بالفعل قوى اإلنتاج، لكن نضيف 
ًأن هذا، وفقا للنظرية، هو بالضبط سبب وجود الرأسمالية 

أي إذا فشلت الرأسمالية في تطوير ). عندما نقوم بذلك(
وبالفعل، يتناسب هذا بشكل . قوى اإلنتاج فإنها ستختفي

يؤكد ماركس أنه عندما يفشل . اريخيةجميل مع المادية الت
" يقيد" عندما -الهيكل االقتصادي في تطوير قوى اإلنتاج 
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لذا .  فإنه سوف يحدث ثورة ويتغير العصر-قوى اإلنتاج 
تصبح النظير لنظرية التفسير " التقييد"فإن فكرة 

في األساس، التقييد هو ما يحدث عندما يصبح . الوظيفي
من الواضح اآلن أن هذا يجعل . ًالهيكل االقتصادي معطال

ومع ذلك، هناك سؤال حول ما . المادية التاريخية متسقة
يجب أن نسأل ما إذا كان . ًإذا كان الثمن مرتفعا للغاية

تكمن المشكلة . التفسير الوظيفي هو أداة منهجية متماسكة
في أنه يمكننا أن نسأل ما الذي يجعل البنية االقتصادية 

ضغط جون .  أنها تطور قوى اإلنتاجستستمر فقط طالما
إذا أردنا أن نجادل . إلستر بشدة على هذا النقد ضد كوهين

ًبأن هناك عامال يوجه التاريخ لديه هدف وهو أن القوى 
المنتجة يجب أن يتم تطويرها قدر اإلمكان، فمن المنطقي 
أن يتدخل هذا العامل في التاريخ لتنفيذ هذا الغرض من 

  .الذي يقوم بعمل أفضل. اكل االقتصاديةخالل اختيار الهي
  

 ومع ذلك، من الواضح أن ماركس ال يضع مثل هذه 
ً أحيانا -إلستر ينتقد بشدة . االفتراضات الميتافيزيقية
في " األغراض" لفكرة مناشدة -ًلماركس وأحيانا كوهين 

وفي . التاريخ دون أن تكون تلك هي أهداف أي شخص
ًعا بعبارات رائعة من قبل الواقع، كان نقد إلستر متوق

، الذي يربط جاذبية ماركس )1943-1909(سيمون ويل 
يجب أن نتذكر : بأغراض التاريخ بتأثير هيجل على فكره

آمن هيجل بالعقل . األصول الهيغلية للفكر الماركسي
الخفي الذي يعمل في الكون، وأن تاريخ العالم هو ببساطة 

 في حالة كل شيء تاريخ هذا العقل العالمي، الذي، كما
ادعى ماركس . روحي، يميل إلى ما ال نهاية نحو الكمال

الديالكتيك الهيغلي، الذي " أعاد الوقوف على قدميها"أنه 
، من خالل استبدال المادة بالعقل كقوة "مقلوب"اتهمه بأنه 

ولكن بمفارقة غير عادية، تصور التاريخ، . دافعة للتاريخ
 أنه ينسب إلى المادة جوهر ًبدءا من هذا التصحيح، كما لو

يدرك كوهين .  وهو التطلع المستمر نحو األفضل-العقل 
جيدًا صعوبة مناشدة األغراض في التاريخ، لكنه يدافع 
عن استخدام التفسير الوظيفي من خالل مقارنة استخدامه 
في المادية التاريخية مع استخدامه في علم األحياء 

اء المعاصر شرح من الشائع في علم األحي. التطوري
وجود خطوط النمر، أو العظام المجوفة لطائر، باإلشارة 

هنا لدينا أغراض واضحة ليست . إلى وظيفة هذه السمات
ومع ذلك، فإن العداد الواضح هو . أغراض أي شخص

أنه في علم األحياء التطوري يمكننا تقديم قصة سببية 
 قصة تنطوي على تنوع. لدعم هذه التفسيرات الوظيفية

لذلك يتم الحفاظ على هذه . الصدفة والبقاء لألصلح
التفسيرات الوظيفية من خالل حلقة تغذية مرتدة سببية 
معقدة تميل فيها العناصر المختلة إلى التصفية في منافسة 

يسمي كوهين حسابات . مع عناصر تعمل بشكل أفضل
ويقر بأن التفسيرات الوظيفية " التفصيل"الخلفية هذه بـ 

لكنه يشير إلى أن . ى مزيد من التفاصيلبحاجة إل
التفسيرات السببية القياسية تحتاج بنفس القدر إلى 

قد نشعر، على سبيل المثال، بالرضا عن شرح . توضيح
أن المزهرية تحطمت بسبب سقوطها على األرض، ولكن 
هناك حاجة إلى قدر كبير من المعلومات اإلضافية لشرح 

لي، يدعي كوهين أنه يمكن وبالتا. سبب نجاح هذا التفسير
تفسير وظيفي حتى عندما نكون في . تبريرنا في العرض

في الواقع، حتى في علم األحياء، لم تكن . جهل بتفصيله
التفسيرات السببية المفصلة للتفسيرات الوظيفية متاحة إال 

ًمؤخرا نسبيا ، أو )1882-1809(قبل تشارلز داروين . ً
، )1829-1744 (على األرجح جان بابتيست المارك

  . كان التفسير السببي الوحيد هو مناشدة مقاصد هللا
حدد داروين آلية معقولة للغاية، لكن عدم وجود نظرية 

ال . ًجينية لم يكن قادرا على تطويرها في حساب مفصل
تزال معرفتنا غير مكتملة في بعض النواحي حتى يومنا 

إن ًومع ذلك، يبدو من المعقول تماما أن نقول . هذا
نقطة كوهين هي . ًللطيور عظاما مجوفة لتسهيل الطيران

أن ثقل الدليل على أن الكائنات الحية تكيفت مع بيئتها 
سيسمح حتى للملحد ما قبل الداروينية بتأكيد هذا التفسير 

ومن ثم يمكن تبرير تقديم تفسير . الوظيفي مع التبرير
إذا كان : وظيفي حتى في حالة عدم وجود تفصيل مرشح

ٍهناك وزن كاف لألدلة االستقرائية، وفي هذه المرحلة، 
السؤال . تنقسم القضية إلى سؤال نظري وآخر تجريبي

التجريبي هو ما إذا كان هناك دليل أم ال على أن أشكال 
المجتمع موجودة فقط طالما أنها تقدم القوة اإلنتاجية، ويتم 

بأن وهنا، يجب أن نعترف . استبدالها بالثورة عندما تفشل
السجل التجريبي غير مكتمل في أحسن األحوال، ويبدو 
أنه كانت هناك فترات طويلة من الركود، وحتى 
االنحدار، عندما لم تحدث ثورة في الهياكل االقتصادية 

ان القضية النظرية هي ما إذا كان التفسير . المختلة
ًالتفصيلي المعقول متاحا لدعم التفسيرات الوظيفية 

  .  يوجد شيء من المعضلةهنا. الماركسية
  

في المقام األول، من المغري محاولة تقليد التفصيل 
الوارد في القصة الداروينية، واالستعانة بالتغيرات 

في هذه الحالة، تعني كلمة . المصادفة والبقاء لألصلح
األكثر قدرة على قيادة تطور القوى " "األصلح"

ربون سيكون تباين الفرص مسألة أشخاص يج". المنتجة
على هذا األساس، . ًأنواعا جديدة من العالقات االقتصادية

تبدأ الهياكل االقتصادية الجديدة من خالل التجربة، ولكنها 
تزدهر وتستمر من خالل نجاحها في تطوير القوى 

ومع ذلك، تكمن المشكلة في أن مثل هذا الحساب . المنتجة
ًيبدو أنه يقدم عنصرا صدفيا أكبر مما يريده مار كس، ألنه ً

من الضروري بالنسبة لفكر ماركس أن يكون المرء 
ال يوجد . ًقادرا على التنبؤ بالوصول النهائي للشيوعية

ضمن النظرية الداروينية أي مبرر للتنبؤات طويلة 
المدى، ألن كل شيء يعتمد على الحاالت الطارئة 

سوف يتم توريث عنصر ثقيل مماثل . لمواقف معينة
كل من أشكال المادية التاريخية تم للطوارئ عن طريق ش

  . تطويره عن طريق القياس مع علم األحياء التطوري
  

تكمن المعضلة إذن في أن أفضل نموذج لتطوير النظرية 
يجعل التنبؤات القائمة على النظرية غير سليمة، ومع ذلك 

ومن ثم يجب . فإن الهدف الكامل من النظرية هو تنبؤي
سيلة بديلة إلنتاج تفسير على المرء إما البحث عن و

 .تفصيلي، أو التخلي عن الطموحات التنبؤية للنظرية
 

  العقالنية3.5
 

إن القوة الدافعة للتاريخ، في إعادة بناء كوهين لماركس، 
ولكن ما . هي تطوير القوى المنتجة، وأهمها التكنولوجيا

الذي يدفع هذا التطور؟ في نهاية المطاف، في تفسير 
يمتلك البشر براعة في . عقالنية البشريةكوهين، إنها ال

تطبيق أنفسهم لتطوير وسائل لمعالجة الندرة التي 
ومع ذلك، . هذا في ظاهر األمر يبدو معقوال جدا. يجدونها

كما يقر كوهين نفسه، ال تفعل . هناك صعوبات
ًالمجتمعات دائما ما يكون عقالنيا للفرد قد تقف مشاكل . ً

. كون هناك حواجز هيكليةالتنسيق في طريقنا، وقد ت
ًعالوة على ذلك، من النادر نسبيا أن يكون دافع أولئك 

. الذين يقدمون تقنيات جديدة هو الحاجة إلى معالجة الندرة
. بدال من ذلك، في ظل الرأسمالية، دافع الربح هو المفتاح

بالطبع يمكن القول إن هذا هو الشكل االجتماعي الذي 
. الجة الندرة في ظل الرأسماليةتتخذه الحاجة المادية لمع

ولكن ال يزال هناك من يطرح السؤال عما إذا كانت 
ًالحاجة إلى معالجة الندرة لها دائما التأثير الذي يبدو أنها 

على سبيل المثال، ربما أدى . اكتسبته في العصر الحديث
التصميم المطلق للطبقة الحاكمة على التمسك بالسلطة إلى 

ُبدال من ذلك، قد يعتقد أن . ًصاديامجتمعات راكدة اقت ً
المجتمع قد يضع الدين أو حماية طرق الحياة التقليدية قبل 

يذهب هذا إلى قلب نظرية . االحتياجات االقتصادية
ًماركس القائلة بأن اإلنسان كائن منتج أساسا وأن مكان 

كما جادل كوهين نفسه . التفاعل مع العالم هو الصناعة
" إعادة النظر في المادية التاريخية"ثل ًالحقا في مقاالت م

، قد يظهر التركيز على اإلنتاج من جانب واحد، )1988(
. ويتجاهل العناصر القوية األخرى في الطبيعة البشرية

مثل هذا النقد ينسجم مع انتقادات من أن السجل التاريخي 
قد ال يظهر، في الواقع، الميل للنمو في قوى اإلنتاج التي 

 .نظريةتفترضها ال
 

  التفسيرات البديلة3.6
 

سوف يجادل العديد من المدافعين عن ماركس بأن 
المشاكل المذكورة هي مشاكل بالنسبة لتفسير كوهين 

من الممكن القول، على . لماركس، وليس لماركس نفسه
سبيل المثال، أن ماركس لم يكن لديه نظرية عامة 

ًللتاريخ، بل كان عالما اجتماعيا يراقب ويشج ع تحول ً
ومن المؤكد أنه . الرأسمالية إلى الشيوعية كحدث فريد

عندما يحلل ماركس حلقة تاريخية معينة، كما فعل في 
، فإن أي )1852(الثامن عشر من برومير لويس نابليون 

فكرة عن مالءمة األحداث في نمط ثابت من التاريخ تبدو 
من وجهة نظر أخرى، كان . بعيدة جدًا عن عقل ماركس

ماركس نظرية عامة للتاريخ لكنها أكثر مرونة وأقل لدى 
ًوأخيرا ، كما لوحظ ، هناك نقاد . تحديدًا مما يصر كوهين

ًيعتقدون أن تفسير كوهين خاطئ تماما بسبب موقفه 
 .الرافض لالستدالل الديالكتيكي

 
 االقتصاد. 4

  قراءة رأس المال4.1
 

 كيف تقرأ كتابات ماركس االقتصادية، وخاصة تحفته
 كتاب رأس المال، ال يزال موضع جدل؟

 
ان القراءة األرثوذكسية هي أن مهمة ماركس األساسية 
ًهي المساهمة في النظرية االقتصادية، بناء على شكل 

يحذر آخرون من مثل هذا . معدل من نظرية قيمة العمل
التفسير الضيق، مشيرين إلى أن طبيعة كتابة ماركس 

ه المرء في نص اقتصادي وعرضه بعيدان جدًا عما يتوقع
، )2017(ومن ثم، يجادل ويليام كلير روبرتس . قياسي

 هو في األساس 1على سبيل المثال، بأن حجم رأس المال 
مهما . عمل من أعمال النظرية السياسية، وليس االقتصاد

كان األمر، مع ذلك، فإن العمل يحتوي على عرض 
نركز جوهري لتحليل اقتصادي للرأسمالية، وهذا ما س

 .عليه هنا
 

  نظرية قيمة العمل4.2
 

َّتعرف . يبدأ كتاب رأس المال بتحليل فكرة إنتاج السلع ُ
السلعة بأنها كائن خارجي مفيد، يتم إنتاجه للتبادل في 

وبالتالي، هناك شرطان ضروريان إلنتاج السلع . السوق
وجود سوق يمكن أن يتم فيه التبادل؛ والتقسيم : هما

 حيث ينتج مختلف الناس منتجات االجتماعي للعمل،
يقترح . مختلفة، والتي بدونها لن يكون هناك دافع للتبادل

 وقيمة - بمعنى آخر -ماركس أن السلع لها قيمة استخدام 
يمكن .  يجب فهمها في البداية على أنها سعرها-تبادلية 

فهم قيمة االستخدام بسهولة، كما يقول ماركس، لكنه 
دل هي ظاهرة محيرة، وأن قيم يصر على أن قيمة التبا

لماذا يتم تبادل كمية من . التبادل النسبية بحاجة إلى شرح
سلعة ما بكمية معينة من سلعة أخرى؟ تفسيره هو من 
حيث مدخالت العمل المطلوبة إلنتاج السلعة، أو 
باألحرى، العمل الضروري اجتماعيا، وهو العمل الذي 

ثافة واإلنتاجية لهذا يتم بذله عند المستوى المتوسط من الك
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وهكذا تؤكد نظرية قيمة . الفرع من النشاط داخل االقتصاد
العمل أن قيمة السلعة تحددها كمية وقت العمل 

 .ًالضروري اجتماعيا المطلوب إلنتاجها
 

. يقدم ماركس حجة من مرحلتين لنظرية العمل للقيمة
تتمثل المرحلة األولى في مناقشة أنه إذا كان من الممكن 

ارنة جسمين بمعنى أنهما يوضعان على جانبي عالمة مق
شيء ثالث من نفس الحجم في "يساوي، فال بد من وجود 

بما أنه يمكن تبادل . يمكن اختزال كالهما إليه" كالهما
السلع مع بعضها البعض، يجب أن يكون هناك، كما 

هذا يحفز . يجادل ماركس، الشيء الثالث المشترك بينهما
الشيء " الثانية، وهي البحث عن بعد ذلك المرحلة

المناسب، وهو العمل من وجهة نظر ماركس، " الثالث
كلتا . باعتباره العنصر المشترك الوحيد المعقول

  .الخطوتين في الحجة، بالطبع، قابلة للجدل إلى حد كبير
  

 يجادل ماركس بأنه يمكن التمييز بين الرأسمالية 
 أنها ال تنطوي واألشكال األخرى لتبادل السلع، من حيث

فقط على تبادل السلع، ولكن تقدم رأس المال، في شكل 
نقود، بهدف تحقيق الربح من خالل شراء السلع وتحويلها 
ًإلى سلع أخرى يمكن أن تطلب سعرا أعلى، وبالتالي 

ّيدعي ماركس أنه لم يتمكن أي منظر سابق . تحقيق ربح

مد يعت. من شرح كيف يمكن للرأسمالية ككل تحقيق ربح
عند وضع . حل ماركس نفسه على فكرة استغالل العامل

 -شروط اإلنتاج، يشتري الرأسمالي قوة عمل العامل 
يتم تحديد تكلفة هذه السلعة .  لليوم-قدرته على العمل 

بنفس الطريقة التي يتم بها تحديد تكلفة كل شخص آخر؛ 
ًأي من حيث مقدار قوة العمل الضرورية اجتماعيا 

في هذه الحالة، تكون قيمة قوة العمل . تاجهاالمطلوبة إلن
اليومية هي قيمة السلع الضرورية إلبقاء العامل على قيد 

افترض أن إنتاج مثل هذه السلع . الحياة ليوم واحد
وعليه، فإن الساعات األربع . يستغرق أربع ساعات

ُاألولى من يوم العمل تنفق على إنتاج قيمة تعادل قيمة 
هذا هو المعروف باسم . ها العاملاألجور التي سيدفع

أي عمل يقوم به العامل فوق هذا . العمل الضروري
ُيعرف باسم العمل الفائض، مما ينتج عنه فائض القيمة 

فائض القيمة، حسب ماركس، هو مصدر كل . للرأسمالي
في تحليل ماركس، فإن قوة العمل هي السلعة . الربح

ما تستحق، ولهذا الوحيدة التي يمكن أن تنتج قيمة أكثر م
تنقل السلع . ُالسبب تعرف باسم رأس المال المتغير

األخرى قيمتها ببساطة إلى السلع التامة الصنع، لكنها ال 
وهي معروفة باسم رأس المال . تخلق أي قيمة إضافية

الربح، إذن، هو نتيجة العمل الذي يؤديه العامل . الثابت
هذه هي . بما يتجاوز ما هو ضروري لخلق قيمة أجره

يبدو أنه يتبع هذا التحليل أنه . نظرية القيمة الزائدة للربح
كلما أصبحت الصناعة أكثر آلية، باستخدام رأس مال 
ًثابت أكثر ورأس مال أقل متغيرا، يجب أن ينخفض 

ألنه كنسبة أقل، سيتم دفع رأس مال أقل . معدل الربح
. على العمل، والعمل فقط هو الذي يمكن أن يخلق قيمة

، توقع ماركس بالفعل أن معدل 3ي حجم رأس المال ف
الربح سينخفض بمرور الوقت، وهذا أحد العوامل التي 

ومن النتائج األخرى لهذا . تؤدي إلى انهيار الرأسمالية
التحليل صعوبة للنظرية التي أدركها ماركس، وحاول، 

ًأيضا في المخطوطات التي . وإن لم ينجح، الوفاء بها
يستنتج من التحليل حتى . 3 رأس المال يتألف منها حجم

اآلن أن الصناعات كثيفة العمالة يجب أن يكون لها معدل 
هذا ليس فقط . ربح أعلى من تلك التي تستخدم عمالة أقل

ًخطأ تجريبيا، إنه غير مقبول نظريا ًوفقا لذلك، جادل . ً
ماركس بأن األسعار في الحياة االقتصادية الحقيقية 

ُيعرف تقديم الرياضيات . جية عن القيمتختلف بطريقة منه
لشرح ذلك بمشكلة التحول، وتعاني محاولة ماركس نفسه 

على الرغم من وجود تقنيات . من صعوبات تقنية

معروفة ومتطورة لحل هذه المشكلة اآلن، هناك سؤال 
إذا كان من المعتقد . حول درجة إنقاذهم لمشروع ماركس

زها في البداية كنظرية أن نظرية العمل للقيمة قد تم تحفي
سعرية معقولة بشكل حدسي، فعندئذ عندما يتم اعتبار 
العالقة بين السعر والقيمة غير مباشرة كما هو الحال في 

  .النظرية النهائية، فإن الدافع الحدسي للنظرية يستنزف
  

 يعتبر البعض اآلخر أن هذه قراءة سطحية لماركس، وأن 
مظاهر الرأسمالية لفهم مقاربته العامة تسمح لنا برؤية 

. أساسها األساسي، والتي ال يجب أن تتوافق مع المظاهر
تظل الطريقة التي يجب أن تقرأ بها نظرية ماركس عن 
ًالرأسمالية مجاال نشطا للنقاش العلمي، وهناك اعتراض  ً
آخر هو أن تأكيد ماركس على أن العمل وحده هو الذي 

عمه أي حجة أو ًيمكن أن يخلق فائضا في القيمة ال يد
تحليل، ويمكن القول بأنه مجرد قطعة أثرية لطبيعة 

. يمكن اختيار أي سلعة للعب دور مماثل. عرضه
ٍوبالتالي، مع تبرير متساو، يمكن للمرء أن يضع نظرية 
قيمة الذرة، بحجة أن الذرة لديها القوة الفريدة لخلق قيمة 

ً مطابقا من الناحية الرسمية، سيكون هذا. أكثر من تكلفتها
ومع ذلك، فإن االدعاءات القائلة بأن . لنظرية قيمة العمل

العمل مسؤول بطريقة ما عن خلق القيمة، وأن الربح هو 
نتيجة االستغالل، تظل قوية بشكل حدسي، حتى لو كان 

ومع ذلك، حتى لو . من الصعب تحديدها بالتفصيل
اعتبرت نظرية العمل للقيمة غير مصداقية، هناك 

اختار الخبير .  نظريته ال تزال ذات قيمةعناصر من
االقتصادي في جامعة كامبريدج جوان روبنسون، في 

، جانبين من )1942(مقال عن االقتصاد الماركسي 
ًأوال، رفض ماركس قبول فكرة أن . مالحظة خاصة

الرأسمالية تنطوي على تناغم المصالح بين العامل 
ى الطبقة والرأسمالي، واستبدال ذلك بتحليل قائم عل

لنضال العامل من أجل أجور وظروف عمل أفضل، 
ًثانيا، إنكار . مقابل دافع الرأسمالي لتحقيق أرباح أكبر

ًماركس أن هناك ميال طويل المدى للتوازن في السوق، 
ووصفه لآلليات التي تكمن وراء الدورة التجارية 

ًكالهما يوفر تصحيحا مفيدًا لجوانب . لالزدهار واالنهيار
 .رية االقتصادية األرثوذكسيةالنظ

 
  االستغالل4.3

 
كما لوحظ، يتم تقديم تعريف ماركس التقليدي لالستغالل 
ُمن منظور نظرية فائض القيمة، والتي بدورها تعتمد 

النظرية القائلة بأن قيمة أي : على نظرية العمل للقيمة
العمل ". "الضرورة االجتماعية"سلعة تتناسب مع مقدار 

ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو . المتجسد فيه
ما إذا كان ينبغي أن تعتمد الفكرة األساسية لالستغالل 

ألنه إذا كان األمر كذلك، فإن . على نظرية معينة للقيمة
فكرة االستغالل تصبح عرضة العتراض روبرت 

إذا كان من الممكن إثبات أن نظرية العمل للقيمة : نوزيك
الماركسية عن االستغالل تنهار خاطئة، فإن النظرية 

استعادة الجوهر الحدسي للنظرية الماركسية . ًأيضا
جون . لالستغالل بشكل مستقل عن نظرية العمل للقيمة

َّيعرف االستغالل : رومر، لنأخذ حالة رائدة، يقول ُ
الماركسي بأنه التبادل غير المتكافئ للعمل مقابل 

ن حجم العمل التبادل غير متكافئ عندما يكو: البضائع
... المتجسد في البضائع التي يمكن للعامل شراؤها بدخله 

أقل من مقدار العمل الذي أنفقه لكسب هذا الدخل، 
مع هذا . لنفترض أنني أعمل ثماني ساعات لكسب راتبي

لكن . ربما يكون أفضل شيء يمكنني شراؤه هو معطف
. تخيل أن المعطف استغرق ما مجموعه أربع ساعات فقط

 فقد استبدلت عملي ثماني ساعات مقابل أربع لذلك
ًساعات فقط من عمل اآلخرين، وبالتالي، بناء على هذا 

. الرأي، يتم استغاللي، ويتطلب التعريف بعض الصقل

على سبيل المثال، إذا تم فرض ضرائب على لصالح 
أولئك غير القادرين على العمل، فسوف يتم استغاللي من 

هذا ليس ما كان المقصود من خالل هذا التعريف، ولكن 
واألسوأ من ذلك، إذا . تعريف االستغالل الحصول عليه

كان هناك شخص واحد تم استغالله بشكل خطير أكثر من 
أي شخص آخر في االقتصاد ، فقد يتبين أنه ال أحد آخر 

ومع ذلك ، ال ينبغي أن يكون من . يتعرض لالستغالل
وبات ، وكما الصعب تعديل التعريف لمراعاة هذه الصع

لوحظ ، تم تقديم العديد من الروايات األخرى لروايات 
االستغالل المستوحاة من ماركس والتي تكون مستقلة عن 

العديد من هذه التعريفات البديلة . نظرية العمل للقيمة
تضيف مفهوم عدم الحرية أو الهيمنة على التبادل غير 

ُيجبر الشخص المست. المتكافئ للعمالة والسلع غل على ُ
. قبول موقف ال يستعيد فيه أبدًا ما وضعه في عملية العمل

لكن، قد يكون هناك الكثير مما يمكن قوله حول سبب 
ومع ذلك، يبدو . ًقبول ذلك تماما من وجهة نظر أخالقية

ومع ذلك، . ًظاهريا أن مثل هذا االستغالل غير عادل
سنرى سبب صعوبة إسناد مثل هذا الموقف إلى ماركس 

 .هنفس
 
 األخالق. 5

  قضايا التفريغ5.1
 

عند قراءة . تطرح قضية ماركس واألخالق معضلة
أعمال ماركس في جميع فترات حياته، يبدو أن هناك 
أقوى نفور ممكن تجاه المجتمع الرأسمالي البرجوازي، 

ومع ذلك، . وتأييد ال شك فيه للمجتمع الشيوعي المستقبلي
عيدة كل البعد عن فإن شروط هذا الكراهية والتأييد ب

على الرغم من التوقعات، لم يقل ماركس بشكل . الوضوح
كما أنه ال يقول . مباشر أبدًا أن الرأسمالية غير عادلة

ًبشكل مباشر إن الشيوعية ستكون شكال عادال من أشكال  ً
ًفي الواقع، غالبا ما يبذل جهدًا إلبعاد نفسه عن . المجتمع

عدالة، ويقوم بمحاولة أولئك الذين ينخرطون في خطاب ال
. واعية الستبعاد التعليقات األخالقية المباشرة في أعماله

اللغز هو لماذا يجب أن يكون هذا، بالنظر إلى وزن 
ًالتعليقات األخالقية غير المباشرة التي يجدها المرء أيضا 

هناك، في البداية، أسئلة منفصلة تتعلق بموقف . في كتاباته
ًهناك أيضا أسئلة . لشيوعيةماركس من الرأسمالية وا

منفصلة تتعلق بموقفه من أفكار العدالة، واألفكار 
هنا، إذن، يولد أربعة . األخالقية المعنية على نطاق أوسع

هل اعتقد ماركس أن الرأسمالية غير عادلة؟ ) أ: (أسئلة
هل كان يعتقد أنه يمكن انتقاد الرأسمالية أخالقيا ) ب(

 يعتقد أن الشيوعية هل كان) ج(على أسس أخرى ؟؛ 
هل اعتقد أنه يمكن الموافقة عليها ) د(ستكون عادلة؟ 

 أخالقيا على أسس أخرى؟
 

 الرأسمالية" ظلم "5.2
 

تستند الحجة األولية القائلة بأن ماركس يجب أن يعتقد أن 
الرأسمالية غير عادلة إلى مالحظة أن ماركس جادل بأن 

استغالل كل الربح الرأسمالي مشتق في النهاية من 
ًيكمن سر الرأسمالية القذر في أنها ليست مجاال . العامل

للتناغم والمنفعة المتبادلة، بل هي نظام تستخلص فيه 
كيف . ًطبقة ما بشكل منهجي أرباحا من طبقة أخرى

يمكن أال يكون هذا غير عادل؟ ومع ذلك، من الجدير 
ًبالمالحظة أن ماركس لم يتوصل صراحة إلى مثل هذا 

تاج ، وفي رأس المال يذهب إلى حد القول إن مثل االستن
، "ًليس بأي حال من األحوال ضررا للبائع"هذا التبادل 

وهو ما اعتبره بعض المعلقين على أنه دليل على أن 
ماركس لم يعتقد أن الرأسمالية كانت غير عادلة ، على 

ربما يكون ألين . الرغم من وجود قراءات أخرى ممكنة
برز المدافعين عن وجهة النظر القائلة من أ) 1972(وود 
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يجادل . بأن ماركس لم يؤمن بأن الرأسمالية غير عادلة
وود بأن ماركس يتخذ هذا النهج ألن نهجه النظري العام 
يستبعد أي وجهة نظر عابرة للعصر يمكن للمرء أن يعلق 

على الرغم من أنه . منها على عدالة النظام االقتصادي
لوك معين من داخل هيكل اقتصادي من المقبول انتقاد س
والسرقة في ظل الرأسمالية ستكون (باعتباره غير عادل 

هذا نتيجة . ، فمن غير الممكن انتقاد الرأسمالية ككل)ًمثاال
لتحليل ماركس لدور أفكار العدالة من داخل المادية 

يدعي ماركس أن المؤسسات القانونية هي . التاريخية
ًوفقا . أن أفكار العدالة أيديولوجيةجزء من البنية الفوقية، و

لذلك، فإن دور كل من البنية الفوقية واأليديولوجيا، في 
القراءة الوظيفية للمادية التاريخية المعتمدة هنا، هو تثبيت 

ًوبالتالي، فإن القول بأن شيئا ما . الهيكل االقتصادي
يخضع للرأسمالية هو مجرد حكم على أنه سيميل إلى أن 

وفقا لماركس، فإن . ثير في تقدم الرأسماليةيكون له تأ
  .األفكار الحاكمة في أي مجتمع هي أفكار الطبقة الحاكمة

  
 في جوهر نظرية األيديولوجيا يمكن المجادلة بأن وود 
ًمخطئ، متجاهال حقيقة أن أفكار ماركس تخضع لتحديد 

نحن بحاجة إلى التفريق ليس فقط من خالل . مزدوج
ًولكن أيضا عن طريق الطبقة النظام االقتصادي، 

لذلك قد تكون أفكار الطبقة غير . االقتصادية داخل النظام
بالطبع . ًالحاكمة مختلفة تماما عن أفكار الطبقة السائدة

أفكار الطبقة الحاكمة هي التي تحظى باالهتمام والتنفيذ، 
يجوز القول . لكن هذا ال يعني عدم وجود أفكار أخرى

يا في ظل الرأسمالية لديهم حساب بأن أعضاء البروليتار
من وجهة النظر المتميزة . للعدالة يتوافق مع الشيوعية

ًللبروليتاريا، والتي هي أيضا وجهة نظر ماركس، فإن 
الرأسمالية غير عادلة، وبالتالي فإن ماركس كان يعتقد أن 

  . الرأسمالية غير عادلة
  

ال تأخذ ًعلى الرغم من أنه قد يبدو معقوال، إال أن الحجة 
ًأوال، ال يمكنها أن تفسر . في الحسبان نقطتين مرتبطتين

ًسبب عدم وصف ماركس للرأسمالية صراحة بأنها غير 
ًعادلة، وثانيا، أنها تتغاضى عن المسافة التي أراد 
ماركس وضعها بين اشتراكيته العلمية، واشتراكية 

ومن ثم ال . اشتراكيين آخرين جادلوا بظلم الرأسمالية
" الرسمية"تجنب االستنتاج القائل بأن وجهة النظر يمكن 

ومع ذلك، فإن . لماركس هي أن الرأسمالية ليست ظالمة
 -الكثير من وصف ماركس للرأسمالية . ًهذا يترك لنا لغزا

" االستغالل"و" السرقة"و" االختالس"استخدامه لكلمات 
يمكن القول إن الطريقة المرضية .  بيلي الرواية الرسمية-

حيدة لفهم هذه المشكلة هي، مرة أخرى، من كوهين، الو
الذي اقترح أن ماركس يعتقد أن الرأسمالية غير عادلة، 

بعبارة أخرى، لم . لكنه لم يعتقد أنه يعتقد أنها غير عادلة
. يكن لدى ماركس، مثل كثيرين منا، معرفة كاملة بعقله

ًفي تأمالته الواضحة حول عدالة الرأسمالية، كان قادرا 
لكن في اللحظات األقل . لى الحفاظ على رأيه الرسميع

ًحذرا، تتالشى نظرته الحقيقية، حتى لو لم تكن بلغة 
ًمثل هذا التفسير ال بد أن يكون مثيرا للجدل، . واضحة

ومهما كان ما يخلص . ًلكنه يعطي معنى جيدًا للنصوص
إليه المرء بشأن مسألة ما إذا كان ماركس يعتقد أن 

ير عادلة، فمن الواضح، مع ذلك، أن الرأسمالية غ
ماركس كان يعتقد أن الرأسمالية لم تكن أفضل طريقة 

تظل النقاط التي وردت في كتاباته المبكرة . ليعيش. للبشر
حاضرة طوال كتاباته، إذا لم تعد مرتبطة بنظرية 

ًالعامل يجد العمل عذابا، ويعاني . صريحة عن االغتراب
ال يرتبط . اإلنجاز والحريةمن الفقر، واإلرهاق، وقلة 

هل يرقى هذا . الناس ببعضهم البعض كما ينبغي للبشر
إلى حد النقد األخالقي للرأسمالية أم ال؟ في غياب أي 
ًسبب خاص للقول بخالف ذلك، يبدو واضحا أن نقد 

  . الرأسمالية تعيق ازدهار اإلنسان. ماركس أخالقي

ركس يعتقد من الصعب االختالف مع الحكم القائل بأن ما
أن االستغالل الرأسمالي لقوة العمل خطأ له عواقب 

  .وخيمة على العمال
  

يبدو أنه .  لكن ماركس امتنع مرة أخرى عن توضيح ذلك
ُلم يظهر أي اهتمام بتحديد موقع نقده للرأسمالية في أي 
من تقاليد الفلسفة األخالقية، أو شرح كيف كان يولد تقليدًا 

األول هو أنه على .  سببان لتحذيرهربما كان هناك. جديدًا
الرغم من وجود أشياء سيئة حول الرأسمالية، إال أنه من 
وجهة نظر تاريخية عالمية، هناك الكثير من األشياء 

ألنه بدون الرأسمالية، لن تكون . ًالجيدة عنها أيضا
يجب تجاوز الرأسمالية وليس إلغاؤها، . الشيوعية ممكنة

ذا من منظور الفلسفة وقد يكون من الصعب نقل ه
ًاألخالقية، وثانيا، وربما األهم من ذلك، علينا العودة إلى 

. التناقض بين األشكال الماركسية واالشتراكية األخرى
ناشد العديد من االشتراكيين غير الماركسيين األفكار 
العالمية للحقيقة والعدالة للدفاع عن مخططاتهم المقترحة، 

قال إلى فكرة أن مناشدة واستندت نظريتهم في االنت
الحساسيات األخالقية هي الطريقة األفضل، وربما فقط، 

لقد أراد ماركس أن ينأى . لتحقيق المجتمع الجديد المختار
بنفسه عن هذه التقاليد االشتراكية األخرى، وكانت نقطة 
التمييز الرئيسية هي القول بأن الطريق إلى فهم إمكانيات 

حليل القوى التاريخية التحرر البشري يكمن في ت
ومن ثم، بالنسبة . واالجتماعية، وليس في األخالق

لماركس، فإن أي مناشدة لألخالق كانت من الناحية 
 .النظرية خطوة إلى الوراء

 
  الشيوعية والعدالة5.3

 
هل ستكون . يقودنا هذا اآلن إلى تقييم ماركس للشيوعية

ركس الشيوعية مجتمعا عادال؟ عند النظر في موقف ما
من الشيوعية والعدالة، ال يوجد سوى احتمالين قابلين 

ًإما أنه يعتقد أن الشيوعية ستكون مجتمعا عادال : للتطبيق ً
أن الشيوعية : أو يعتقد أن مفهوم العدالة لن ينطبق

في نقد برنامج جوته، كمجتمع يجب أن . ستتجاوز العدالة
ًيساهم فيه كل شخص وفقا لقدرته ويتلقى وفقا الحت   .ياجاتهً

  
 يبدو هذا بالتأكيد كنظرية للعدالة، ويمكن اعتماده على 

ومع ذلك، فإن الكثيرين يعتقدون أنه من . هذا النحو
األصح في فكر ماركس القول إن هذا جزء من سرد 

لحل . تتجاوز فيه الشيوعية العدالة، كما جادل لوكاش
النزاعات، فلن يكون هناك حاجة أو مكان للعدالة في 

يمكننا أن نرى ذلك من خالل التأمل . بال نزاعاتمجتمع 
-1711(في فكرة ظروف العدالة في أعمال ديفيد هيوم 

جادل هيوم بأنه إذا كانت هناك وفرة مادية هائلة ). 1776
 إذا كان بإمكان كل شخص الحصول على ما يريد دون -

.  فلن نبتكر أبدًا قواعد للعدالة-غزو نصيب اآلخر 
تراحات في كتابات ماركس بأن وبالطبع، هناك اق

لكن هيوم أشار . ًالشيوعية ستكون مجتمعا بهذه الوفرة
ًأيضا إلى أن العدالة لن تكون ضرورية في ظروف 
أخرى؛ إذا كان هناك شعور كامل بين جميع البشر، فلن 

بالطبع، يمكن للمرء . يكون هناك صراع وال حاجة للعدالة
دية أو شعور الزميل أن يجادل فيما إذا كانت الوفرة الما

ًالبشري إلى هذه الدرجة ممكنا، لكن النقطة األساسية هي 
ًأن كال الحجتين تعطي معنى واضحا للشيوعية تتخطى 

يمكن الثناء على الشيوعية على أسس أخالقية . العدالة
في فهم واسع، حيث تهتم األخالق، أو ربما من . أخرى

جيد، يبدو أنه األفضل القول األخالق، بفكرة العيش بشكل 
إحدى . يمكن تقييم الشيوعية بشكل إيجابي في هذا الضوء

الحجج المقنعة هي أن مسيرة ماركس المهنية ببساطة ال 
من . معنى لها ما لم نتمكن من نسب مثل هذا االعتقاد إليه

الواضح أن الشيوعية تقدم ازدهار اإلنسان، من وجهة 

رؤية السبب الوحيد إلنكار أنه، في . نظر ماركس
ماركس، سيكون بمثابة مجتمع جيد هو الكراهية النظرية 

وهنا تكمن النقطة األساسية في أنه، من ". جيد"لكلمة 
وجهة نظر ماركس، لن يتم إحداث الشيوعية من قبل 

من المحتمل جدًا أن . أصحاب العقول السامية لإلنسانية
تصميمه على االحتفاظ بنقطة االختالف هذه بينه وبين 

اكيين اآلخرين قاده إلى التقليل من أهمية األخالق االشتر
 .إلى درجة تتجاوز دعوة الضرورة النظرية

 
 األيديولوجيا. 6

  النقد على الحساب6.1
 

يتم تصوير سرد األيديولوجيا الواردة في كتابات ماركس 
تم تحديده على . بانتظام كعنصر حاسم في إرثه الفكري

الجزء "، واشتهر بأنه "اًاألكثر تأثير"أنه من بين أفكاره 
ليس . في نظريته االجتماعية والسياسية" األكثر خصوبة

أقلها، يقال إن هذه اآلراء حول األيديولوجيا تشكل مطالبة 
ً جنبا إلى جنب مع فريدريك نيتشه -ماركس بالمكان 

 -) 1939-1856(وسيغموند فرويد ) 1844-1900(
الل من أي كمؤلف يلقي عمله بظ". سادة الشك"كأحد 

الشك على شفافية فهمنا اليومي لكل من هويتنا والعالم 
للرجوع إلى ). 1970ريكور(االجتماعي الذي نعيش فيه 

كتابات ماركس واكتشاف مدى ضآلة ما تحتويه من أفكار 
حول األيديولوجيا، وكيف أن تلك المالحظات غير 
المنتظمة وغير الواضحة حول هذا الموضوع هي غير 

هناك، بالطبع، بعض االقتباسات . شفافةمكتملة وغير 
. الشهيرة، ليس أقلها من مخطوطات األيديولوجيا األلمانية

اإلشارات هناك إلى األيديولوجيا على أنها تنطوي على 
للعالقة بين األفراد وظروفهم، وربما مماثلة " انعكاس"

 جهاز بصري يعرض -" الكاميرا المظلمة"ألعمال 
 عقب ولكن مع الحفاظ على ًصورة لمحيطه، رأسا على

ً غالبا ما فتن المعلقين -المنظور، على شاشة بداخلها 
ًولكنها لم تولد دائما قدرا كبيرا من اإلضاءة الحقيقية ً ً .  

  
ال ينبغي المبالغة في هذه النقطة، ولكن على الرغم من 
هذه الصور الالفتة للنظر، ال توجد مناقشة واضحة 

يؤكد . مجموعة الماركسيةومستمرة لأليديولوجية في ال
العديد من المعلقين أنه يجب التخلي عن البحث عن 

في الواقع، هناك . نموذج واحد لأليديولوجيا في عمله
في األدب، حيث يكتشف " سباق التسلح"شيء من 

المعلقون نموذجين أو ثالثة أو حتى خمسة نماذج متنافسة 
لدهشة، واألكثر إثارة ل. لأليديولوجيا في كتابات ماركس

أنه يبدو أنه يمكن العثور على بعض التراخيص في 
مجموعة ماركس لثالث طرق مختلفة جدًا للتفكير حول 

هناك دليل نصي على استخدامه . ماهية األيديولوجية
لأليديولوجيا يتضمن دراسة " وصفي"حساب : المتنوع

أنثروبولوجية واسعة النطاق للمعتقدات والطقوس المميزة 
لأليديولوجيا " إيجابي"نة ؛ حساب لمجموعات معي

تزود أعضاء المجموعة " نظرة عالمية"باعتبارها 
يسعى إلى " نقدي"بشعور من المعنى والهوية ؛ وحساب 

تحرير األفراد من بعض أشكال الفهم الخاطئة والمضللة، 
وهو أمر محوري في نظريته االجتماعية والسياسية 

خضع لبعض األوسع ، لكن هذا الحساب في حد ذاته ي
َّالخالف التفسيري الكبير عادة ما تصور نظرية ماركس  ُ
ُعن األيديولوجيا كعنصر فيما يمكن أن يطلق عليه علم 
اجتماع ماركس ، على أنه يختلف عن األنثروبولوجيا 

 .الفلسفية ، أو نظريته في التاريخ
 

  األيديولوجيا واالستقرار6.2
 

نها سمة من ال ينظر ماركس إلى األيديولوجيا على أ
سمات جميع المجتمعات، ويقترح على وجه الخصوص 
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أنها لن تكون سمة من سمات المجتمع الشيوعي في 
ومع ذلك، يتم تصوير األيديولوجيا على أنها . المستقبل

ًسمة من سمات جميع المجتمعات المنقسمة طبقيا، وليس 
 على الرغم من أن العديد من -فقط المجتمع الرأسمالي 

يبدو . ماركس حول األيديولوجية معنية باألخيرتعليقات 
ًأن نظرية األيديولوجيا تلعب دورا في تفسير سمة من 
ًسمات المجتمعات المنقسمة طبقيا والتي قد تبدو محيرة 

أي عدم ". استقرارها"لوال ذلك، أي ما يمكن تسميته 
هذا . وجود صراع علني وخطير بين الطبقات االجتماعية

ًئما، لكنه يمكن أن يستمر لفترات االستقرار ليس دا
ًيبدو هذا االستقرار محيرا لماركس ألن . تاريخية طويلة

ًالمجتمعات المنقسمة طبقيا معيبة بطرق ال تحبط 
ًاالزدهار البشري فحسب، بل تعمل أيضا على تحقيق 

لماذا تتسامح الطبقات . الميزة المادية لألقلية الحاكمة
 مع هذه العيوب، في حين أن التابعة، التي تشكل األغلبية،

المقاومة والتمرد من مختلف األنواع قد يكون في 
 مصلحتها الموضوعية؟

 
إن تفسير ماركس لمصادر االستقرار االجتماعي في 
ًالمجتمعات المنقسمة طبقيا يناشد اآلليات القمعية وغير 

ًقد تنطوي مثل هذه المجتمعات غالبا على القمع . القمعية
لمجموعة من قبل مجموعة ) تهديد بهاأو ال(المباشر 

. أخرى، لكن ماركس ال يعتقد أن هذه هي القصة بأكملها
ًهناك أيضا مصادر غير قمعية لالستقرار االجتماعي، 
ُوعادة ما تعتبر األيديولوجيا، وبشكل معقول، واحدة من 

بشكل تقريبي للغاية، يدعي تفسير ماركس . هذه المصادر
 االجتماعية السائدة في مثل هذه لأليديولوجيا أن األفكار

المجتمعات عادة ما تكون خاطئة أو مضللة بطريقة تعمل 
يجب أن نالحظ أن . ًلصالح الطبقة المهيمنة اقتصاديا

ًاأليديولوجية قد تبدو جزءا وليس الكل لرواية ماركس 
لمصادر االستقرار غير القمعية في المجتمعات المنقسمة 

ضغوط : ل األخرىقد تشمل العوام. على طبقات
اقتصادية باهتة، بما في ذلك العبء اليومي لكسب لقمة 

 حول جدوى - مبررة أو غير ذلك -العيش؛ شكوك 
البدائل؛ الحساسية للتكاليف المحتملة للتغيير االجتماعي 
الجذري؛ ومشاكل العمل الجماعي بمختلف أنواعها والتي 

س أن ال يعتقد مارك. تواجه من يريد التمرد والمقاومة
األفراد محاصرون بشكل دائم في أنماط التفكير 

قد يكون لأليديولوجيا سيطرة أولية، لكن ال . اإليديولوجي
يتم تصويرها على أنها منيعة على العقل واألدلة، خاصة 
في الظروف التي تحصل فيها على الظروف الموضوعية 

 .للتغيير االجتماعي
 

  الخصائص6.3
 

وجية بالنسبة لماركس اجتماعية تعتبر المعتقدات األيديول
من حيث أنها مشتركة على نطاق واسع، بل إنها منتشرة 
على نطاق واسع لدرجة أنها تشكل لفترات طويلة األفكار 

. في مجتمع مقسم طبقي معين" المهيمنة"أو " الحاكمة"
وهم اجتماعيون من حيث أنهم يهتمون بشكل مباشر، أو 

هم الموجه للعمل يؤثرون بشكل غير مباشر، على الف
تشمل هذه المفاهيم الموجهة . للذات والمجتمع لدى األفراد

للعمل اآلراء القانونية والسياسية والدينية والفلسفية السائدة 
. داخل مجتمعات مقسمة طبقية معينة في فترات االستقرار

ال تعتبر جميع المعتقدات الخاطئة أو المضللة بالنسبة 
لمي صريح، على سبيل خطأ ع. لماركس أيديولوجية

ويمكن أن يكون . المثال، يمكن أن يكون غير أيديولوجي
ًاالعتقاد األيديولوجي مضلال دون أن يكون خاطئا تماما ً ً .  

  
على سبيل المثال، يصور المدافعون عن االقتصاد 

، مع تبادل "شكل األجور"الرأسمالي ما يسميه ماركس 
ول العالقة من القصة ح) ًوليس جزءا(المكافئات، ككل 

بين رأس المال والعمل، وبالتالي تجاهل االستغالل الذي 
في الواقع، يجب توسيع فكرة . في مجال اإلنتاج. يحدث

" األفكار"األيديولوجيا إلى ما وراء محتوى " زيف"
المعنية، لتشمل الحاالت التي تكون أصولها ملوثة بطريقة 

ً أن شيئا ربما يكون السبب الوحيد الذي يجعلني أعتقد. ما
  .ٍما هو الحال هو أن االعتقاد المعني له تأثير مواز علي

  
ً يمكن القول إن مثل هذا االعتقاد يتم إيمانه أيديولوجيا، 

ومع ذلك، فإن األمثلة النموذجية . ًحتى لو كان صحيحا
ًعلى سبيل المثال، غالبا . لإليديولوجيا لها محتوى خاطئ

لسياسات والقرارات ما تصور األيديولوجيا المؤسسات وا
ًالتي تصب في مصلحة الطبقة المهيمنة اقتصاديا، 
ًباعتبارها في مصلحة المجتمع ككل؛ غالبا ما تصور 
األيديولوجية الترتيبات االجتماعية والسياسية التي تكون 
عرضية أو تاريخية أو مصطنعة، على أنها ضرورية أو 

 أو باإلضافة إلى المحتوى الخاطئ. عالمية أو طبيعية
ًالمضلل، تحتوي المعتقدات األيديولوجية عادة على اثنين 
على األقل الخصائص المتعلقة بأصلهم االجتماعي 

" األصل االجتماعي"ُيقصد بـ . ووظائفهم الطبقية
لأليديولوجيا أن يفكر ماركس في هذه األفكار على أنها 
ًغالبا ما تنشأ مع البنية المعقدة للمجتمعات المنقسمة طبقيا  ً

 وهي بنية معقدة يحكم فيها المظهر السطحي -وتعززها 
  . المخادع العالقات األساسية

  
ُينظر إلى الرأسمالية على أنها خادعة بشكل خاص في 
ًالمظهر؛ على سبيل المثال، غالبا ما يقارن ماركس 

في ظل اإلقطاع، مع " لالستغالل"الشفافية النسبية 
سبة العمالة ن" شكل األجور"الطريقة التي يحجب بها 

تنبع . الضرورية والفائضة في المجتمعات الرأسمالية
ًاأليديولوجيا، جزئيا، من هذا المظهر السطحي المخادع 
الذي يجعل من الصعب فهم العيوب االجتماعية الكامنة 

يصور ماركس السعي . ًالتي تفيد الطبقة المهيمنة اقتصاديا
لى أنها لكشف الجواهر التي تخفيها المظاهر المضللة ع

وفي هذا السياق، يميز . سمة من سمات المسعى العلمي
 وإن لم -بين االقتصاد السياسي الكالسيكي، الذي سعى 

ًيكن ناجحا دائما   للكشف عن العالقات األساسية التي -ً
ًغالبا ما تكون مخفية وراء المظاهر المضللة، وما يسميه 

مظاهر االقتصاد المبتذل، الذي يقيد نفسه بسعادة في ال
كما يقصد بالوظيفة الطبقية لأليديولوجيا . المضللة نفسها

أن ماركس يرى أن انتشار األيديولوجيا يفسر من خالل 
حقيقة أنها تساعد على استقرار البنية االقتصادية 

قد تنشأ جميع أنواع األفكار ألسباب مختلفة، . للمجتمعات
 تصبح مقبولة على" (التمسك"لكن تلك التي تميل إلى 

ًفي المجتمعات المنقسمة طبقيا تفعل ذلك، ) نطاق واسع
ليس بسبب حقيقتها، ولكن ألنها تخفي أو تحرف أو تبرر 
العيوب في ذلك المجتمع بطرق تعود بالنفع على الطبقة 
ًالمسيطرة اقتصاديا، وكثيرا ما يرى النقاد أن هذا مجرد  ً

 الذي -مثال آخر على االستدالل الوظيفي غير المتقن 
 حيث يتم -زعم أنه واسع االنتشار في التقليد الماركسي ُي

تأكيد النمط العام دون تحديد أي من اآلليات التي قد تولد 
ُفي الوضعية الحالية، يقال إن ماركس لم . هذا النمط

يشرح أبدًا بشكل صحيح لماذا يجب أن تكون األفكار 
ومع ذلك، هناك آليات . الحاكمة هي أفكار الطبقة السائدة

ًأوال، هناك سيطرة . إلعطاء مثالين. ممكنة واضحة هنا
الطبقة الحاكمة على وسائل اإلنتاج الذهني، وال سيما 
وسائل اإلعالم المطبوعة والمرئية التي في المجتمعات 

. ًالرأسمالية عادة ما يمتلكها األثرياء ويسيطرون عليها
هناك آلية أخرى محتملة تستدعي الحاجة النفسية لألفراد 

روايات مخترعة تضفي الشرعية على وضعهم ل
االجتماعي أو تبرره؛ على سبيل المثال، حدد ماركس 
حاجة منتشرة، في المجتمعات المعيبة، لآلثار التعزية 

 .للدين

 الدولة والسياسة. 7
 

 يمكن أن يغطي - الدولة والسياسة -هذا العنوان الواسع 
ًالي قابال لجعل الحساب الح. العديد من القضايا المختلفة

وصف ماركس للدولة : لإلدارة، يتم تناول اثنين فقط هنا
في المجتمع الرأسمالي؛ ورواية ماركس عن مصير 

وبالتالي، لم يتم التعامل مع . (الدولة في المجتمع الشيوعي
 طبيعة دول -العديد من القضايا السياسية المهمة األخرى 

النتقال ما قبل الرأسمالية، والعالقات بين الدول، وا
 .)السياسي إلى الشيوعية، وما إلى ذلك
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ال يقدم ماركس أي وصف نظري موحد للدولة في 

ًوبدال من ذلك، فإن مالحظاته حول . المجتمع الرأسمالي
هذا الموضوع مبعثرة عبر مسار حياته الناشطة، ومغطاة 

ألحداث التي بعمق في مناقشات األحداث المعاصرة، وا
لن يعرف معظم القراء المعاصرين عنها سوى القليل 

من خالل توفير بعض الترتيب األولي لهذا التعقيد، . جدًا
حدد جون إلستر بشكل مفيد ثالثة نماذج مختلفة في 
كتابات ماركس للعالقة، في المجتمع الرأسمالي، بين 

 من ًالدولة السياسية من ناحية والطبقة المهيمنة اقتصاديا
الدولة على " األداتي"ًأوال، يصور النموذج . ناحية أخرى

ًأنها مجرد أداة تتحكم فيها الطبقة المسيطرة اقتصاديا 
بشكل مباشر، من أجل مصلحتها الخاصة، على حساب 

يقال . مصالح كل من الطبقات األخرى والمجتمع ككل
عادة أن ماركس يؤيد التفسير األداتي في البيان الشيوعي، 

السلطة التنفيذية للدولة " يصر هو وإنجلز على أن حيث
الحديثة ليست سوى لجنة إلدارة الشؤون المشتركة 

ًبناء على هذا الحساب، قد تعمل ". للبرجوازية بأكملها
ًالدولة أيضا ضد المصالح قصيرة المدى أو الفئوية 

الصورة هنا هي الدولة كأداة موجهة . لرأسماليين معينين
 مجموعة فرعية من الرأسماليين أو  يفترض من قبل-

 بطرق تعزز المصالح طويلة األمد للبرجوازية -ممثليهم 
اآلليات الدقيقة التي قد تسهل هذه النتيجة ليست . ككل

ًثانيا، يصور نموذج . واضحة في كتابات ماركس
الدولة على أنها لها مصالح خاصة " التوازن الطبقي"

ارها مجرد أحد القيود بها، مع المصالح الرأسمالية باعتب
حصل هذا . االستراتيجية على سعيها لتحقيق هذه المصالح

النموذج على اسمه من الظروف االجتماعية االستثنائية 
في . التي قيل أنها تفسر استقاللية الدولة في هذه الحالة

المواقف التي تكون فيها القوة االجتماعية للفئتين 
 الرأسماليين والعمال -المتحاربتين في المجتمع المعاصر 

وخاصة (ً متوازنة جدًا تقريبا، يمكن للدولة السياسية -
أن تحصل على االستقالل عن كليهما، ) السلطة التنفيذية

وتستغل هذا الصراع من أجل تعزيز مصالحها الخاصة 
يظهر شيء من هذا القبيل في ). مصالح الطبقة السياسية(

الدول مناقشات ماركس حول استمرار وجود بعض 
، والدولة البونابارتية التي 1848المطلقة بعد ثورات 

تأسست في فرنسا بانقالب نابليون الثالث في ديسمبر 
وتتنافس الدولة اآلن مع الرأسماليين . 1851

، ومن خالل )وليست مجرد أداة لألولى(والبروليتاريين 
وعد كل طبقة من الطبقات الرئيسية بحمايتها من "

ًوفقا ". كومة أن تحكم بشكل مستقلاألخرى، يمكن للح
لهذا الحساب، فإن للدولة مصالح خاصة بها، ولكن من 
المفترض أن تسعى لتحقيقها فقط إذا كانت تلك الوعود 
لآلخرين معقولة، وتجد بعض االنعكاس في سياساتها 

ًتبعا لذلك، تظل المصالح الرأسمالية قيدا . وسلوكها ً
وامل التي تقيد تصرفات ًسياسيا، لكنها اآلن فقط أحد الع

ًثالثا، يقدم . ًالدولة بدال من أن تشكل هدفها األساسي
البرجوازية على أنها تبتعد عن " التنازل"نموذج 

الممارسة المباشرة للسلطة السياسية، ولكنها تفعل ذلك 
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كما يشير . ألن من مصلحتها االقتصادية القيام بذلك
هنا " تنازلال"إلستر، بالمعنى الدقيق للكلمة، يغطي 

ً أوال، عندما تتنازل البرجوازية -ًحالتين مختلفتين قليال 
ذات (عن السلطة السياسية التي سيطرت عليها في البداية 

ً؛ وثانيا، حيث تمتنع البرجوازية عن )الصلة بفرنسا
ذات (االستيالء على السلطة السياسية في المقام األول 

في . ًعاملتهما معا لكن يمكن م-) الصلة ببريطانيا وألمانيا
من أجل إنقاذ مالها، "كلتا الحالتين، حدد ماركس حالة 

عندما تدعي ". يجب على البرجوازية أن تخسر التاج
الصورة األداتية أن الدولة تعمل لصالح الطبقة الرأسمالية 
ألنها خاضعة مباشرة لسيطرة األخيرة، فإن صورة 

لح التنازل تقدم عالقة تفسيرية بين تعزيز المصا
  .البرجوازية والتراجع عن الممارسة المباشرة للسلطة

  
الحكم السياسي " تظهر الظروف حيث يتبين أن 

مع ازدهارها االقتصادي " يتعارض" "للبرجوازية
التخلص من حكمها "المستمر، وتسعى البرجوازية إلى 

". السياسي من أجل التخلص من متاعب ومخاطر الحكم
لمحتملة لسبب بقاء هناك العديد من التفسيرات ا

البرجوازية خارج السياسة من أجل تعزيز مصالحها 
قد تدرك البرجوازية أن : إلعطاء ثالثة أمثلة. الخاصة

مآربها قصيرة المدى يمكن أن تكون قاتلة لمصالحها 
قد . الخاصة إذا مارست سلطة سياسية واقتصادية مباشرة

 تجد البرجوازية الحكم السياسي بما يكفي من الوقت
والجهد لالنسحاب منه، واكتشاف أن الفوائد االقتصادية 
استمرت في الظهور بغض النظر؛ أو قد تدرك 
البرجوازية أن التنازل عن العرش أضعف خصومها 
الطبقيين، وأجبر البروليتاريا على القتال على جبهتين 

وبالتالي جعلها أقل قدرة ) ضد رأس المال والحكومة(
ناك العديد من األسئلة التي ه. على كسب تلك النضاالت

ًأوال، قد . قد يطرحها المرء حول هذه النماذج الثالثة
يتساءل المرء أي من هذه النماذج الثالثة يجسد أفضل 
وجهة نظر ماركس المدروسة؟ التفسير األداتي هو 
الرواية األولى، التي تخلى عنها إلى حد كبير منذ أوائل 

لمفترض أنه الحظ خمسينيات القرن التاسع عشر، ومن ا
 -مدى ضعفها في التقاط الحقائق السياسية المعاصرة 

على وجه الخصوص، الوجود المستقر للدول التي لم تكن 
تدار مباشرة من قبل الطبقة الرأسمالية، ولكنها ال تزال 

هذه النتيجة . طريقة خدمت مصالحهم. في بعض الدول
  . ممكنة تحت أي من الحسابين اآلخرين

  
 يبدو أن ماركس قد فكر في نموذج التوازن ومع ذلك،

الطبقي كحل مؤقت في ظروف استثنائية، وربما رأى أنه 
فشل في السماح باالتصال التوضيحي المستقر الذي سعى 
إليه بين الترتيبات السياسية القائمة وتعزيز المصالح 

باختصار، لألفضل أو لألسوأ، فإن . االقتصادية المهيمنة
لمدروسة تبدو أقرب إلى حساب وجهة نظر ماركس ا

التنازل، مما يعكس اقتناعه بأن السمات المركزية للحياة 
السياسية يتم تفسيرها من خالل الهيكل االقتصادي 

دولة سياسية؟ قد يصور التعريف الضعيف . الحالي
الستقالل الدولة على أنها مستقلة عندما تكون مستقلة عن 

في هذا . ًاقتصادياالسيطرة المباشرة للطبقة المهيمنة 
 -التعريف، يبدو أن كال من توازن الطبقة ونماذج التنازل 

قد .  يوفران االستقاللية-ولكن ليس الحساب األداتي 
يتطلب التعريف األقوى الستقاللية الدولة ما يسميه إلستر 

وإلى الحد (، والتي توجد عندما "االستقاللية التفسيرية"
سياساتها من خالل مصلحة ال يمكن تفسير هيكلها و) الذي

يبدو أن عرض توازن الفئة . ًالطبقة المسيطرة اقتصاديا
في حسابه المفضل . فقط يسمح باستقاللية تفسيرية كبيرة

للتنازل، يسمح ماركس بأن الدولة في المجتمع الرأسمالي 
مستقلة عن السيطرة الرأسمالية المباشرة، لكنه يستمر في 

بما في ذلك االستقالل التام (ية االدعاء بأن هياكلها الرئيس

وسياساتها يتم تفسيرها في نهاية ) من التبعية واالستعمار
 .المطاف من خالل مصالح الطبقة الرأسمالية
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ألسباب معلومة، رفض ماركس أن يقول الكثير عن البنية 

الة ومع ذلك، في ح. األساسية لمجتمع شيوعي مستقبلي
ًمصير الدولة، يتم تخفيف هذا التردد جزئيا من خالل 
وجهة نظره القائلة بأن الترتيبات المؤسسية لكومونة 

. ًباريس تنبأت مسبقا باألبعاد السياسية للمجتمع الشيوعي
يجب تمييز آراء ماركس حول طبيعة ومصير الدولة في 
المجتمع الشيوعي عن استخدامه غير المتكرر، وبالتالي 

فكرة ". دكتاتورية البروليتاريا" السمعة، لمصطلح سيئ
) قديمة(في هذا السياق التاريخي لها داللة " الديكتاتورية"

. للشمولية) الحديثة(ًلحكم الطوارئ بدال من الداللة 
يوضح استخدام ماركس أن أي حكومة مؤقتة من هذا 

على سبيل المثال، في . القبيل يجب أن تكون ديمقراطية
ى دعم األغلبية، والحفاظ على الحقوق الحصول عل
). الكالم، تكوين الجمعيات، وما إلى ذلك(الديمقراطية 

من " خارجة عن القانون"ومع ذلك، فهي بحكم تعريفها 
حيث أنها تسعى إلى إنشاء نظام جديد وليس الحفاظ على 

وبهذا المفهوم، فإن دكتاتورية البروليتاريا . نظام قديم
قال السياسي إلى المجتمع الشيوعي ًتشكل جزءا من االنت

ً، وليس جزءا من البنية )وهو موضوع لم يتم تناوله هنا(
ينتهي الطابع . المؤسسية للمجتمع الشيوعي نفسه

 لهذا - أي الطابع المؤقت وغير القانوني -" الديكتاتوري"
النظام بتأسيس نظام حكم جديد ومستقر، وهذا األخير هو 

يعة الدولة في المجتمع الشيوعي، تتكون طب. ما نناقشه هنا
المهام (ووظيفتها ) ترتيباتها المؤسسية(ًجزئيا، من شكلها 

، ويمكن اكتساب بعض اإلحساس بشكل )التي تقوم بها
الدولة في المجتمع الشيوعي من خالل تعامل ماركس 

وتنطوي الترتيبات السياسية التي . كومونة باريس. معها
 عالية من المشاركة، يفضلها في المستقبل على درجة

. الجذري لبعض المناصب العامة" نزع االحتراف"و
ًأوال، ماركس متحمس لالنتخابات المنتظمة، واالقتراع 
العام، واألمر المندفع، واالستدعاء، وفتح اإلجراءات 

ًثانيا، يعترض على . التنفيذية، والالمركزية، وما إلى ذلك
شريعية والتنفيذية في الهيئات الت(اعتبار المناصب العامة 

بمثابة غنائم لطائفة سياسية، وسعى إلى جعلها ) والقضائية
مناصب عاملة، ويتقاضى أجرها متوسط أجر العامل، 

تم وصف هذا ). من خالل االنتخاب(ويتم تداولها بانتظام 
ديمقراطية بدون "المزيج من الترتيبات على أنه 

رأى ماركس أن ذلك يعكس وجهة نظره ". محترفين
الحرية تتمثل في تحويل الدولة من عضو : لقائلة بأنا

كما يمكن . ًمفروض على المجتمع إلى دولة تابعة له تماما
اكتساب بعض اإلحساس بوظيفة الدولة في المجتمع 

التي " الضرورية"الشيوعي من تمييز ماركس بين المهام 
على (تحتاج الدولة إلى القيام بها في جميع المجتمعات 

غير "، والمهام )ًجتمعات المتقدمة اقتصاديااألقل، الم
تحتاج فقط إلى القيام . التي قد تحتاجها الدولة" الضرورية

تكمن الصعوبة هنا في . به في المجتمعات المنقسمة طبقية
السماح بهذا التمييز بدرجة أقل من الصعوبة في تحديد ما 

على الجانب الضروري، يبدو . يمكن أن يقع في كل فئة
س يطالب بأن تقدم الدولة في المجتمع الشيوعي أن مارك
تحديد (الحلول الديمقراطية لمشاكل التنسيق : ًكال من

الجانب الذي يجب أن تسير فيه حركة المرور، على سبيل 
الصحة والرعاية والتعليم (؛ وتوريد السلع العامة )المثال

على الجانب غير الضروري، يبدو أن ). وما إلى ذلك
ن المجتمع الشيوعي قد يقلل بشكل كبير، ماركس يعتقد أ

أو حتى يلغي، عنصر اإلكراه المنظم الموجود في معظم 
في شكل الجيوش الدائمة، وقوات الشرطة، وما (الدول 

ًعلى األقل، قد يكون هذا التخفيض ممكنا ). إلى ذلك

بمجرد وصول المجتمع الشيوعي إلى مرحلته األعلى 
، ولم يعد ")االحتياجاتمبدأ "حيث يعتمد التوزيع على (

ومرة أخرى، . هناك تهديد من المجتمعات غير الشيوعية
ًأوال، سيكون . هناك العديد من التحفظات على ذلك

الكثيرون متشككين في جدواها، وربما على وجه 
الخصوص في التخفيض المزعوم إلكراه الدولة، أو 

قد يكون الدافع وراء هذا الشك . القضاء عليه بشكل أقل
ً التفكير في أن هذا لن يكون ممكنا إال إذا كان المجتمع هو

الشيوعي يتميز بإجماع اجتماعي وسياسي واسع النطاق، 
على األقل في (وأن مثل هذا اإلجماع غير محتمل 

التنوع (، وغير مرغوب فيه )المجتمعات الحديثة
ومع ذلك، قد يكون الحد من إكراه ). واالختالف لهما قيمة

ًى القضاء عليه، متوافقا مع أشكال معينة من الدولة، أو حت
  .الخالف المستمر حول غايات ووسائل المجتمع الشيوعي

  
ً تخيل أن نظاما سياسيا شيوعيا ديمقراطيا يقدم قانونا  ً ً ً ً
جديدًا يحظر التدخين في األماكن العامة، وأن المدخن 

يلتزم بهذا القانون على الرغم من ) اتصل بها آن(الممثل 
  .من بين األقلية التي أرادت السماح بهذه الممارسةكونه 

  
للطاعة قائم، ليس في " آن" يمكننا أن نشير إلى أن دافع 

الخوف من رد الفعل المحتمل من قبل جثث المسلحين 
الذين يطبقون القانون، بل على االحترام لألغلبية 

باختصار، قد . الديمقراطية للمجتمع الذي هي جزء منه
ضات القوية بشكل معقول حول االلتزامات تسمح االفترا

الديمقراطية لألفراد بتقليص اإلكراه المنظم دون الحاجة 
إلى افتراض اتفاق عالمي بين المواطنين بشأن جميع 

ًثانيا، قد يعترض البعض على اإلشارة في هذا . القضايا
يمكن القول . في المجتمع الشيوعي". الدولة"القسم إلى 

ًإن نظاما سياسيا  - تغير شكله ووظائفه بشكل جذري ً
الشكل من خالل المشاركة الديمقراطية وعدم االحتراف، 
والوظيفة من خالل القضاء على المهام غير الضرورية 

ٍبشكل كاف ليتم تسميته " ًشبيها بالدولة" ليس -ًتاريخيا 
هذا ممكن بالتأكيد، ولكن يبدو أن االدعاء . دولة

ا أكبر من الوضوح ًالمصطلحي يفترض أن هناك قدر
واالتفاق حول ماهية الدولة، إما مما هو مفترض هنا أو 

بالنظر إلى هذا االفتقار إلى . مما هو موجود في العالم
ًخيارا حصيفا بشكل مناسب" الدولة"اإلجماع، تبدو  ً .

باإلضافة إلى توافقه مع بعض استخدامات ماركس، فإنه 
ومع ذلك، . ذاتًيتجنب الحكم مسبقا على هذه المسألة بال

يمكن ألي شخص غير متأثر بهذه االعتبارات ببساطة 
 .، في هذا السياق، ببديله المفضل"الدولة"استبدال 

 
 اليوتوبيا. 8

  االشتراكية الطوباوية8.1
 

ًمن المعروف أن ماركس لم يقدم أبدًا وصفا تفصيليا للبنية  ً
لم . األساسية للمجتمع الشيوعي المستقبلي الذي تنبأ به

يكن هذا مجرد إغفال من جانبه، ولكنه باألحرى يعكس 
التزامه المتعمد، كما قال بالعامية، باالمتناع عن كتابة 

يمكن إعادة بناء هذا . المستقبل" مطاعم"لـ " وصفات"
االلتزام من خالل انخراط ماركس في التقاليد السياسية 

، "االشتراكية الطوباوية"الراديكالية التي أطلق عليها اسم 
) 1837-1772(والتي كان مؤسسها تشارلز فورييه 

وروبرت أوين ) 1825-1760(وهنري سانت سيمون 
الحظ أن التمييز بين االشتراكية ). 1771-1858(

يسمح . ًالماركسية واالشتراكية الطوباوية ليس شامال
ماركس بسعادة بوجود اشتراكيين ليسوا ماركسيين وال 

الشتراكيون ا"على سبيل المثال، . طوباويين
ما يميز . الذين ناقشهم البيان الشيوعي" اإلقطاعيون

اليوتوبيا عن االشتراكيين اآلخرين هو، إلى حد كبير، 
وجهة نظرهم القائلة بأن تقديم خطط ومخططات بناءة 
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مقنعة للترتيبات االشتراكية المستقبلية هو نشاط شرعي 
في االعتبار، يجب تصميم المستقبل . وضروري

ي قبل أن يتم تسليمه؛ تهدف الخطط والمخططات االشتراك
  .إلى توجيه وتحفيز االشتراكيين في طموحاتهم التحويلية

  
 بطبيعة الحال، فإن كون ماركس ليس بهذا المعنى 

غير (ًطوباويا ال يستبعد إمكانية وجود حواس إضافية 
قد يبدو تفسير ماركس . يمكن وصفها بدقة) محددة هنا

من السهل بالتأكيد العثور . ًة متناقضالالشتراكية الطوباوي
ليس فقط على فقرات تنتقد بشدة المؤلفين والنصوص 

ومع ذلك، . ًالطوباوية، ولكن أيضا مقاطع تمدحهم بسخاء
يتضح أن هذا النقد وهذا الثناء يرتبطان بأهداف مختلفة 
ًقليال، ويكشفان عن بنية أساسية ومتسقة لحسابه، ويستند 

التمييز األول . ي إلى تمييزين رئيسيينهذا الهيكل األساس
هو تمييز كرونولوجي بين الثالثي المؤسس من ناحية، 
والثاني واألجيال الالحقة من االشتراكيين الطوباويين من 

ًتضمنت هذه األجيال الالحقة أتباعا . (ناحية أخرى
ًمخلصا للثالثي المؤسس وشخصيات الحقة مستقلة مثل 

التمييز الثاني هو تمييز . )1856-1788(إتيان كابيه 
جوهري بين الجزء النقدي من الكتابات اليوتوبية 

، )تصوير األخطاء داخل المجتمع الرأسمالي المعاصر(
الوصف (من ناحية، والجزء البناء من الكتابات اليوتوبية 

، على الحظ أن )التفصيلي للمستقبل االشتراكي المثالي
ركس لالشتراكية هذه الفروق تدعم عدم تناسق تقييم ما

ًإنه أكثر حماسا وإيجابية بشأن : ببساطة. الطوباوية
ًإنجازات الجيل األول من الطوباويين، مقارنة بإنجازات 
األجيال الثانية واألجيال الالحقة؛ وهو أكثر حماسة 
وإيجابية بشأن نقد الطوباويين للمجتمع المعاصر، 

 .بالمقارنة مع المساعي البناءة للطوباويين
 

  رهاب ماركس من اليوتوبيا8.2
 

سيركز الجزء المتبقي من هذا القسم على رفض ماركس 
في محاولة لتنظيم وفهم . للمساعي البناءة للطوباويين

انتقادات ماركس المختلفة للطوباوية، من المفيد التمييز 
ُيقصد بهذا . (بين المتغيرات التأسيسية وغير التأسيسية

إن جميع انتقاداته للطوباوية ًالتمييز أن يكون شامال، حيث 
االنتقادات غير .) ستندرج في إحدى هاتين الفئتين

التأسيسية لالشتراكية الطوباوية هي تلك التي، إذا كانت 
التي قد . ًسليمة، ستوفر لنا سببا لرفض وجهات النظر

تكون من سمات االشتراكيين الطوباويين، أو حتى من 
. وتوبيا الخاصة بهمسماتهم، ولكنها ليست من مكونات الي

ًأي أنهم سيعطوننا سببا للتخلي عن المعتقدات ذات الصلة، 
الذين اعتنقوها، ) بما في ذلك الطوباويون(أو انتقاد أولئك 

  .ًلكنهم لن يعطونا سببا لرفض اليوتوبيا على هذا النحو
  

 على النقيض من ذلك، فإن االنتقادات األساسية 
تي، إذا كانت سليمة، لالشتراكية الطوباوية هي تلك ال

ًستوفر لنا سببا لرفض اليوتوبيا على هذا النحو؛ وهذا هو 
سبب االمتناع عن االنخراط في التصميم االشتراكي، 
وسبب عدم وصف بالتفصيل ذي الصلة المجتمع 

بالطبع، قد ال يكون هذا السبب . (االشتراكي في المستقبل
كنه سيظل ًحاسما، بعد أخذ كل األشياء بعين االعتبار، ل

العديد من انتقادات .) ًمحسوبا ضد اليوتوبيا في حد ذاتها
ماركس األكثر شهرة لالشتراكية الطوباوية غير 

على سبيل المثال، في البيان الشيوعي، اشتكى . مؤسسية
غير "من أن االشتراكيين الطوباويين يتبنون وجهة نظر 

ُيزعم أن . خاطئة عن التغيير االجتماعي" تاريخية
باويين يفشلون في فهم أن تحقيق االشتراكية يعتمد الطو

على ظروف ال يمكن أن تظهر إال في مرحلة معينة من 
قد يدركون، على سبيل المثال، أن . التطور التاريخي

على سبيل (ًهناك شروطا إستراتيجية مسبقة لالشتراكية 

المثال، المخطط الصحيح واإلرادة الكافية لوضعها 
عن طريق الخطأ في تفسير  (، لكن)موضع التنفيذ

يتصورون أن هذه الشروط المسبقة يمكن أن ) ماركس
هذه الشكوى غير مؤسسية حيث . تظهر في أي وقت

ًيمكن للمرء أن يقبل أن هناك شروطا تاريخية لتأسيس 
مجتمع اشتراكي، وأن االشتراكيين الطوباويين يفشلون 

لي عن في فهم ذلك، دون أن يكون لديهم بالتالي سبب للتخ
إن االلتزام بضرورة . اليوتوبيا على هذا النحو

واستصواب التصميم االشتراكي ال يتطلب من المرء أن 
إن . للتغيير االجتماعي" غير تاريخية"يتبنى وجهة نظر 

تقييم سالمة االنتقادات غير التأسيسية، وصلتها بالتقاليد 
ومع ذلك، حتى لو . االشتراكية اليوتوبية، مهمة معقدة

نت هذه االنتقادات سليمة وذات صلة، فلن تقدم أي سبب كا
وبالتالي، لم يتم . للتخلي عن اليوتوبيا في حد ذاتها

ًبدال من ذلك، ينصب التركيز على الحجج . متابعتهم هنا
األساسية الثالث ضد اليوتوبيا التي يمكن أن توجد في 
كتابات ماركس؛ أي أن الخطط والمخططات الطوباوية 

رة غير ديمقراطية ومستحيلة وزائدة عن هي بالضرو
ًتتضمن حجة ماركس األولى ادعاءا معياريا بأن . الحاجة ً

تشير . (الخطط والمخططات الطوباوية غير ديمقراطية
ًهنا ضمنا إلى حق تقرير المصير " الديمقراطية"كلمة 

  ). ًالفردي والجماعي، بدال من األشكال السياسية للحكم
  

ط لمجتمع اشتراكي يحد من حق أن تقديم خطة أو مخط
تقرير المصير لألفراد؛ وبالتالي فإن توفير الخطط 
والمخططات للمجتمع االشتراكي هو أمر غير 

إذا أضفنا إلى افتراض أن الوسائل غير . ديمقراطي
الديمقراطية غير مرغوب فيها؛ ثم يمكننا أن نستنتج أنه 
 من غير المرغوب فيه تقديم خطط أو مخططات لمجتمع

أحد األسباب المركزية لمقاومة هذه . اشتراكي مستقبلي
الحجة هو أنه من الصعب تحديد حساب معقول لشروط 
ًتقرير المصير، والذي وفقا له يكون صحيحا بالضرورة  ً
أن مجرد تقديم خطة أو مخطط اشتراكي يقيد تقرير 

في الواقع، قد يعتقد المرء أن الخطط . المصير
ًلبا ما تميل إلى تعزيز تقرير والمخططات التفصيلية غا

المصير، ومساعدة األفراد على التفكير في المكان الذي 
  .  يريدون الذهاب إليه، وكيف يريدون الوصول إلى هناك

  
تستند حجة ماركس الثانية على االدعاء المعرفي بأن 
الخطط والمخططات الطوباوية مستحيلة، ألنها تتطلب 

الذي ال يمكن الحصول معرفة دقيقة بمستقبل من النوع 
تبدأ الحجة األساسية من االفتراض القائل بأن . عليه

المخطط لكي يكون مفيدًا يجب أن يسهل بناء مجتمع 
عالوة على ذلك، لتسهيل بناء . اشتراكي في المستقبل

مجتمع اشتراكي في المستقبل، يجب أن يكون المخطط 
ًدقيقا تماما؛ ولكي تكون الخطة دقيقة تماما، يج ً ب أن تتنبأ ً

ومع . بجميع الظروف ذات الصلة لذلك المجتمع المستقبلي
ً نظرا لتعقيد العالم -ًذلك، نظرا ألنه من غير الممكن 

 التنبؤ بجميع -االجتماعي وقيود الطبيعة البشرية 
الظروف ذات الصلة لذلك المجتمع المستقبلي، يمكننا أن 

 أحد .نستنتج أن المخططات االشتراكية ال فائدة منها
األسباب المركزية لمقاومة هذه الحجة هو أنه في حين أنه 

ًنظرا (ًمن الصعب إنكار أن الخطط الدقيقة تماما مستحيلة 
، فإن )لتعقيد العالم والقيود المفروضة على الفهم البشري

ًاالدعاء بأن الخطط الدقيقة تماما هي فقط مفيدة يبدو 
ًالبا ما الخطط ليست مجرد تنبؤات، وغ. ًمشكوكا فيه

ًيشكل تقديم خطط أقل من الدقة الكاملة ألنفسنا جزءا من 
بقدر (العملية حيث نساعد في تحديد المستقبل ألنفسنا 

كما تعتمد حجة ماركس الثالثة على ادعاء ). اإلمكان
تجريبي بأن الخطط والمخططات الطوباوية غير 
ضرورية، ألن الحلول المرضية للمشاكل االجتماعية 

ًائيا من تطور العملية التاريخية دون الحاجة إلى تنبثق تلق

: تعمل الحجة األساسية على النحو التالي. تصميم نفسها
أن المخططات الطوباوية تصف البنية األساسية للمجتمع 
االشتراكي في المستقبل؛ وأن مثل هذه المخططات 
ضرورية إذا وفقط إذا كان الهيكل األساسي للمجتمع 

ومع ذلك، . لي بحاجة إلى التصميماالشتراكي المستقب
بالنظر إلى أن الهيكل األساسي للمجتمع االشتراكي 

داخل ) بدون مساعدة التصميم(ًالمستقبلي يتطور تلقائيا 
المجتمع الرأسمالي؛ وأن دور الفاعلية البشرية في هذه 

) وليس تصميم(العملية التاريخية التي تتكشف هو تقديم 
ماركس أن المخططات الطوباوية البنية األساسية، يستنتج 

تتضمن أسباب مقاومة هذه الحجة . زائدة عن الحاجة
. التشكيك في كل من منطق ماركس والسجل التجريبي

ماركس على يقين من أن الجنس البشري ال يحتاج إلى 
تصميم البنية األساسية للمجتمع االشتراكي المستقبلي، 

هذا التصميم ًلكن ليس من الواضح حقا من أو ماذا يفعل 
عالوة على ذلك، فإن مسار التطور التاريخي . في مكانه

منذ أيام ماركس ال يؤكد بوضوح االدعاء التجريبي 
المعقد بأن البنية األساسية للمجتمع االشتراكي تتطور 
ًتلقائيا داخل الرأسمالية القائمة، وتحتاج فقط إلى أن يتم 

. بشريةمن قبل الفاعلية ال) وليس تصميمها(تسليمها 
ًتقترح هذه المناقشة الموجزة أن هناك أسبابا مقنعة 
للتشكيك في ادعاء ماركس بأن الخطط والمخططات 
الطوباوية هي بالضرورة غير ديمقراطية ومستحيلة 

ًأخيرا، تذكر أن ماركس أقل حماسا . وزائدة عن الحاجة ً
تجاه األجيال الثانية والالحقة من الطوباويين، مما هو 

قد نتساءل بشكل معقول عن . ثية األصليةبشأن الثال
من . األساس المنطقي لمزيد من النقد للطوباويين الالحقين

المهم أن ندرك أنه ليس من أن األجيال الثانية والالحقة 
في . ترتكب أخطاء أكثر أو أكبر من الثالثية األصلية

الواقع، يبدو أن ماركس يعتقد أن جميع هذه األجيال 
تحمل نفس اآلراء إلى حد كبير، وارتكبت المختلفة كانت 
الفرق ذو الصلة هو أنه بالمقارنة مع من . نفس األخطاء

ًيخلفهم، فإن هذا الجيل األول لم يكن مسؤوال عن تلك 
باختصار، األساس المنطقي وراء تفضيل . األخطاء

ماركس لألول على األجيال الثانية واألجيال الالحقة من 
 يستند إلى فهم التطور التاريخي االشتراكيين الطوباويين

بداية القرنين الثامن (السياق . ومفهوم الذنب المرتبط به
ٍالذي تم تطويره بشكل كاف إلثارة ) عشر والتاسع عشر

ٍالنقد االشتراكي، ولكنه لم يتطور بشكل كاف لهذا النقد 
بما أن الظروف . االشتراكي لتجنب سوء الفهم الخطير

ث، وال العامل التاريخي القادر على المادية للمجتمع الحدي
ٍجلب االشتراكية، قد تم تطويرهما بشكل كاف، فإن هذا 
ًالجيل األول كان ملزما بتطوير حسابات خاطئة لطبيعة 

 -ومع ذلك، فإن هذا الدفاع . االشتراكية واالنتقال إليها
 غير متاح لألجيال الالحقة -الحتمية التاريخية للخطأ 

لظروف المتغيرة بشكل كبير، تتمسك التي، بالرغم من ا
يؤكد ماركس أن . باآلراء األصلية ألسالفها الفكريين

الطوباويين األكثر حداثة، على عكس الثالثي األصلي، 
 .يجب أن يعرفوا بشكل أفضل

 
 خاتمة

 
ُفي هذه المرحلة الختامية، قد يتوقع منا أن نستعرض 

رث من ًغالبا ما يتم تفصيل هذا اإل. بإيجاز إرث ماركس
ومع ذلك، من المفهوم أن . حيث الحركات والمفكرين

ًالجدل وحجم هذا اإلرث يجعل اإليجاز مستحيال، وهذا 
كل ما يمكننا فعله . اإلدخال طويل بما فيه الكفاية بالفعل

. هنا هو لفتة إلى التاريخ ونذكر بعض القراءة اإلضافية
ترات ًيمكن تقسيم التسلسل الزمني هنا مؤقتا إلى ثالث ف

من موت ماركس حتى الثورة الروسية : تاريخية
؛ من الثورة الروسية إلى سقوط جدار برلين )1917(
  .1989؛ ومنذ عام )1989(
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 يبدو من الصعب قول الكثير مما هو مؤكد عن الفترة 
األخيرة من هذه الفترات، ولكن قد تتعرض بعض 

ر يمكن التفكي. التعميمات حول المرحلتين األوليين للخطر
في " الماركسية الكالسيكية"في تلك الفترة األولى من 

ارتبطت المجموعة األولى األصغر . موجتين من األجيال
من المنظرين باألممية الثانية، وتضم كارل كاوتسكي 

يشمل الجيل الناشط األكثر . وبليخانوف) 1854-1938(
لينين . ، ف)1919-1871(نشاطا روزا لوكسمبورغ 

ربما ). 1940-1879(ن تروتسكي وليو) 1870-1924(
" الماركسية السوفيتية"كانت الفترة الثانية تحت سيطرة 

  .ورد الفعل النقدي من الماركسيين اآلخرين الذي أثارته
  

 قمعت األنظمة البيروقراطية القمعية التي توطدت في 
االتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية العمل النظري 

تحريري األكاديمي حول المستقل، بما في ذلك العمل ال
ًومع ذلك، فقد أثاروا أيضا رد . كتابات ماركس وإنجلز

ًفعل نقديا في شكل جسم فكري يطلق عليه غالبا  ُ ً
عمال ً، ويقال عادة أنه يشمل أ"الماركسية الغربية"

، وتيودور أدورنو )1937-1891(أنطونيو غرامشي 
شهدت األجزاء الالحقة من . ، وألتوسير) 1903-1969(
، باإلضافة "النظرية النقدية"ًا مستمرا لـ ًذه الفترة تطوره

التي كان " الماركسية التحليلية"إلى والدة تيارات مثل 
تم تغطية هاتين . تأثيرها على المدى الطويل غير مؤكد

ًالفترتين األوليين جزئيا بواسطة الفيلسوف البولندي 
 والمؤرخ من األفكار، ليزيك كواكوفسكي، في المجلدين

األخيرين من مجلداته الموسوعية الثالثة التيارات 
  ]). 1978 [1976(الرئيسية للماركسية 

  
ًيقدم بيري أندرسون سردًا نقديا موجزا لظهور الماركسية  ً

اعتبارات حول "الغربية وطابعها المميز في كتابه 
كما تمت تغطية بعض ). 1976" (الماركسية الغربية

مام من الناحية الفلسفية في هذا المؤلفين األكثر إثارة لالهت
انظر (التقليد األخير في مكان آخر في هذه الموسوعة 

ًأخيرا، وباالنتقال قليال ). قسم المدخالت ذات الصلة أدناه ً
إلى المرحلة الثالثة من هذه الفترات التاريخية، يقدم 

 -ًكريستوف هينينج وصفا للقراءات الخاطئة لماركس 
 النظرية االجتماعية بالفلسفة خاصة تلك التي استبدلت

 في الفلسفة األلمانية من هيدجر إلى هابرماس -األخالقية 
خاصة كتاب هابرماس بعد ماركس . وما بعده، في فلسفته

ً، ومع ذلك، قد نفكر أيضا في إرث ماركس، أقل )2014(
من حيث المفكرين والحركات، وأكثر من حيث أسباب 

  . الرغبة في دراسة أفكار ماركس
  

في هذا السياق، نود أن نؤكد أن هذه ليست مجرد مسألة 
َّيقدر عمل الفالسفة، . حقيقة ادعاءاته الجوهرية المختلفة ُ

ًبالطبع، أيضا من حيث األصالة والبصيرة واإلمكانات 
ًوبناء على حكمنا، . ًوما إلى ذلك، التي قد يحتويها أيضا

ط فكر تشمل خيو. فإن كتابات ماركس لديها الكثير لتقدمه
ماركس المختلفة التي تم مسحها هنا األنثروبولوجيا 
الفلسفية، ونظريته للتاريخ، وانخراطه النقدي في األبعاد 
االقتصادية والسياسية للرأسمالية، ومخطط غامض بشكل 

مهما كانت الروابط . استبدلها. محبط لما يمكن أن يحدث
كار بين هذه الخيوط، يبدو من غير المعقول اقتراح أن أف

  . ًماركس تشكل نظاما يجب ابتالعه أو رفضه بالكامل
  

قد يبدو، على سبيل المثال، أن تشخيص ماركس يبدو 
قد ال يكون لدى القراء ثقة كبيرة . ًأكثر إقناعا من عالجاته

في حلوله، لكن هذا ال يعني أن المشكالت التي يحددها 
فهل أن ما بقي من الماركسية ليس سوى . ليست حادة

ف ماركس كما كتب جاك دريدا أم أن النظرية أطيا
االجتماعية لمدرسة فرانكفورت بينت الحاجة المستمرة 

   للتغيير الجذري؟

    
  
  
  
  
  
  رواية اليتيمة لألديب المقدسي جميل السلحوت عن مكتبة كل شيء 2021صدرت هذا العام 

فها لوحة بريشة الفنان  صفحة من الحجم المتوسط وقد حمل غال٢٦٠تقع الرواية في . الحيفاوية
  .التشكيلي دمحم نصر هللا

 
رواية اليتيمة رواية اجتماعية، تحمل في طياتها رسالة هادفة إلى مجتمعاتنا الذكورية التي تظلم 

  .الفتاة في جل شؤونها
 

ها في الشخصية المحورية في الرواية هي شخصية عبير التي ال تلقى االهتمام من والدتها كأخيها عزيز، فرغم تفوق
المدرسة وحصولها على معدل مرتفع ونيلها المرتبة األولى في دفعتها، إال أنها ال تحظى بالتعليم كما حصل مع أخيها 
الذي لم يكن بذكائها، بل وصل اإلجحاف بأن يتم االستيالء على هدية تفوقها المالية التي جمعتها مديرة ومعلمات 

واألحداث تتوالى  .ألخيها عزيز من أجل المساعدة في مصاريف إتمام زواجهالمدرسة لمساعدتها في تعليمها، إلعطائها 
  .ًوترسم لنا صورا متنوعة من سيطرة المجتمعات الذكورية وتعسفها وظلمها للفتاة

 
ولعل تسليط األديب جميل السلحوت الضوء على هذه القضايا، يعطينا فكرة عن مدى حرصه على أن تأخذ المرأة 

إذ يبدو أن العادات والتقاليد  . الظلم الممارس عليها من قبل المجتمع الذي يبدأ أحيانا من المرأة نفسهاحقوقها، وأن يتوقف
الموروثة والتي ال تمت للدين بصلة قد ترسخت في العقلية العربية، فأصبحت كأحد المسلمات وإن لم يكن هناك قناعة 

ًفأم عزيز مثال ظلمت ابنتها  .أول من يمارسه على بنات جلدتهافرغم الظلم الذي تشتكي منه المرأة، إال أنها . بجدواها ّ
ّحينما فضلت ابنها عليها، وأم مهيب مارست الظلم على عبير حينما طلبتها للزواج من ابنها مخفية حقيقة مرضه 

و من الظلم أي أن من يشك. النفسي، كذلك سلوى اقترفت ذنبا أوقع الظلم على عبير حينما أخفت حقيقة ابن خالتها مهيب
  .هو أول من يمارسه

 
والمتتبع لروايات األديب جميل السلحوت سيالحظ أن له أسلوبه المميز في الكتابة، حيث لغته السهلة الممتنعة المتينة 

كما أن أسلوبه في السرد  .ًالتي تختلط بها بعض المفردات المحكية الفلسطينية؛ لتجعلها أكثر قربا من القلب والواقعية
ًطية السرد المتنامي، الذي يتطور باألحداث تدريجيا حسب مرور الزمن، وقليال ما يعتمد أسلوب االسترجاع يعتمد خ

أيضا يعتمد على الحوارات الخارجية وقلما تتواجد الحوارات . ، إال في بعض األحيان بصورة سريعة)الفالش باك(
  .الداخلية في السرد

 
السلحوت، حيث فلسطين الحاضرة دوما في مجريات األحداث، وكذلك القدس رواية اليتيمة كغيرها من روايات األديب 

كذلك أسماء مدن وقرى وحارات وشوارع  .ًالتي يسكنها؛ نجدها دوما ماثلة أمامنا بجمالها وشعاعها وتضحية أهلها
هذا من أهم فلسطين تكون موجودة بقوة، لتجعل من األماكن معالم تدخل القلوب وتترسخ فيها دون استئذان، ولعل 

ّاألمور التي تجعلني أستمتع حين قراءة هذه الروايات، فهي تنشلني وإن كان لبرهة من الزمن من الغربة التي أعيش؛ 

ألتواجد وأتنقل في شوارع وزقاق مدينة مولدي القدس، ووطني فلسطين الذي حرمني االحتالل من التمتع بدفء 
  .أحضانه

 
 جميل السلحوت بتراثنا الشعبي، حيث نراه حاضرا بقوة من خالل األمثال وال يخفى ألي قارئ مدى تمسك األديب

الشعبية التي يذكرها، والتي تتماشى مع أحداث أي عمل أدبي له، كذلك األهازيج واألناشيد الشعبية التراثية التي تخلق 
 .من روايات جميل السلحوت بصمة متميزة

فهو بمثابة توثيق له، يتم تناقله من جيل إلى جيل في ظل احتالل ًوليس خافيا ألحد مدى أهمية حضور هذا التراث، 
  .يحاول سرقة كل جزء من أوطاننا بما فيها تراثنا

 
يظهر ذكاء الروائي أيضا في ذكر مقاومة أهل فلسطين لالحتالل مهما كان الثمن، فالفلسطيني يفدي أرضه بدمه 

ر العالم أن هناك قضية وأرض من حق أهل فلسطين، وأنه لن وروحه، وهذا أمر يحتل مكانة كبيرة من األهمية؛ لتذكي
 .يتم التنازل عنهما مهما طال االحتالل والظلم

ًواالحتالل الغاشم لم يكتف بسرقة أرضنا فحسب بل يحاول أن يسرق أفراحنا أيضا، وهذا ما نستخلصه من الرواية، ففي 
لفرح وقاموا بإطالق الرصاص المطاطي والغاز المسيل حفل خطبة عزيز، اقتحم المستوطنون بمساعدة الشرطة قاعة ا

للدموع، وإنزال العلم الفلسطيني عن بيت االحتفال، وبهذا يمارس االحتالل دوره التخريبي الدائم الذي يحاول تعكير 
صفو أصحاب األرض ومنعهم من أن يهنئوا بافراحهم، ولكن رغم كل هذا التعسف إال أن هذا ال يسقط من عزيمة 

  .ب الذي ال يقف أمام إرادته أي سالح أو قوةالشع
 

ومن األمور اإليجابية التي حملتها الرواية أيضا، التركيز على دور الكويت وشعبها المعطاء، الذي لم يتوان يوما عن 
وا مساندة القضية الفلسطينية والتعاطف الكبير مع الشعب الفلسطيني، وذلك من خالل عائلة العنود وراشد الذين استقبل

  .عبير ومهيب، في بيتهم حينما سافرا إلى الكويت للعمل واإلقامة هناك"
 

الرواية اعتمدت اللغة العربية الفصحى المتينة، والسرد المباشر الذي يجعلها سهلة الفهم، كما أنها أضافت قيمة أدبية 
 ّلسطينية، وتعتبر رصدًا قيما لحياتناثمينة إلى رفوف المكتبة العربية، إضافة إلى قيمة وثائقية مهمة لصالح القضية الف

   االجتماعية والسياسية في فلسطين
 

 
 

  

 فلسطين
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  وصف االتحاد الدولي لناشري الصحف ناجي العلي بأنه واحد
وهي . من أعظم رسامي الكاريكاتير منذ نهاية القرن الثامن عشر

الحالة األولى في تاريخ هذا الفن التي يتم فيها قتل فنان كاريكاتير 
ريق وفي ضح النهار ًرميا بالرصاص في لندن على قارعة الط

   ومتى كانت التغريدة تقتل صاحبها؟. بسبب رسوماته وتغريداته
  

َّتعودنا أن يتناول رسام الكاريكاتير في تغريداته الشخصيات السياسية العامة بلطف 
َّوحرص شديدين، كرئيس الدولة أو أمين عام الحزب أو جاللة الملك أو السلطان المعظم 

ِّيغرد ناجي العلي. اشيتهأو دولة رئيس الحكومة وح ياسر عرفات قرابتك؟ ال، : "ُ
طالما أن أبو عمار مش قرابتك، وال . صاحبك؟ ال، اتعشيت معه؟ ال، اجتمعت فيه؟ ال

صاحبك، وال متعشي معه، وال مجتمع فيه، ليش يا أخو الشليته صار لك ساعتين داعس 
   "على رجلي؟

  
َقلب ناجي العلي هذه المعادلة، فشخصياته  َ من الرعاع المهمشين العاديين أبناء المخيمات َ

يقول في تغريدة . وبيوت الصفيح الفقراء المساكين زينب ودمحم وفاطمة وعائشة وحنظلة
. تعالي يا فاطمة هذا أبو الزعيم جاي بحاله يقنعك بحسنات القرار اثنين أربعة اثنين"

 الزعيم، وأم الزعيم، وهللا لو بيجي مش أبو الزعيم بس، لو بيجي كمان أخو: فاطمة
  "فشروا...وامرأة الزعيم 

  
هكذا أصبح القارئ ال يطالع في رسومه المواقف الرسمية من األحداث والردود عليها 
ّوكشفها، بل يطالع ما يقوله رجل الشارع عبر الحياة السياسية اليومية بلسانه الفضاح 

ًالجارح الساخر معلقا تارة وشاتما تارة أخرى جوزي مع أبو : "ة لجارتهاتقول فاطم. ً

ْعمار، ورافع شعار كن موالي وال تبالي، وأبني مع أبو صالح، هللا يصلحه، ويبعد عنه  ُ
أوالد الحرام، وأنا بين نارين، بيني وبينك، أنا مع اللي بيطخ على اسرائيل مين ما كان 

  ."يكون
  

ها كل مطلع صباح، َّونكاية بالطاغية وحاشيته الفظة، غليظة القلب، صنع لها من يوبخا
لذلك يستحيل " عاطي ظهره"ًوهو دائما . ابن المخيم ذي السنوات العشر" حنظلة"إنه 

ًوهو دائما حاف، مسحوق، مرقوع الثوب، ولكنه . على أجهزة األمن والمخابرات كشفه
وضعه ناجي العلي كضمير حي، واع، وعين ترصد كل ما . ًفي النهاية ال يخسر شيئا

بتعرفي : "يقول فدائي مصاب قبل استشهاده بدقيقة. لسياسية من موبقاتترتكبه السلطة ا
يا فاطمة ليش أنا مبسوط مش ألني رايح عالجنة وال ألني أقابل ربنا أنا مبسوط بس ألني 

هنا تكمن خطورة كاريكاتير ناجي العلي ". راح أرتاح من شوفة وجوه هالحكام العرب
طن من المحيط إلى الخليج وأقلق راحته، فأمر الذي أرق مضجع الطاغية على امتداد الو

.  ما الداعي لنسأل من قتل ناجي العلي، يا سيدي القاتل معروف. ًبقتله رميا بالرصاص
ِّيغرد عبكتب : "ُشو عبتكتب لبكره؟ يجيب. مقالك اليوم عن الديمقراطية عجبني كتير" ُ

  ."َّوصيتي
  
ًولعل المضمر األكثر عمقا وتخفيا وراء هذا ال  غضب المستعر نحو رسام يتكئ في ً

سالمته الشخصية على تضامن الرعاع من قومه في مخيمات الفقر والفاقة، هو إدراك 
وشتمهم . الطاغية عجزه عن فهم نوازع هؤالء البسطاء ومبررات هجاءهم السافر

المقذع، ألن العامة تشتم من قلب مجروح فتكون شتيمتها في محلها، لذلك يرتعب منها 
ِّيغرد على لسان الحاكم العربي. ةالطاغي ّمن رأى منكم اعوجاجا مني بدي ألعن اللي : "ُ ّ ً

يا حنظلة خذ حفنة تراب من أرض البرتقال الحزين : "يقول ناجي العلي". ّخلفه
    ."ّللمسطولين بحب أمريكا يمكن إذا شموا هالتراب يعودوا إلى رشدهم

  
 السياسية بقطع أصابع يديه إذا استمر ًقيل بأن ناجي العلي تلقى تهديدا من السلطة 

ًفكان رد ناجي العلي مزيدا . بالسخرية في رسوماته اليومية من القيادة السياسية وزعيمها
ًوقال متحديا ساخرا في آن معنا. من الرسومات التي تطال هيبة الطاغية وبطانته ً إذا : ً

  .قطعتم أصابع كفي سأرسم بأصابع قدمي
  

ّيغرد ناجي العلي وا األخ بطرس : "لصوت يخرج من بين قضبان زنزانة السجانُ
مسيحي قبطي اعتقلوه بتهمة االنتماء لتنظيم سري ومن التعذيب اعترف أنو من اإلخوان 

الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون اسرائيل : "مواطن من طاقة السجن". المسلمين
". أنا بخير، طمنوني عنكمكما أهدي سالمي إلى جميع المعتقلين في السجون العربية، 

شايفتك مبسوط يا زلمي . الليلة عيد يا فاطمة غازليني بكلمة حلوة: "في عيد العمال
اسمعيني بس يا : "يقنع زوجته". باألول من أيار إن شاء هللا بتظل مبسوط آلخر الشهر

الزم تنسي شي اسمه فلسطين وأنا أوعدك بمستوطنة نعيش فيها بثبات ونبات : فاطمة
ِّما هذا الحكي الفاضي اللي ما بحبل؟ بدي بيع حالي : ترد بسخرية. لف صبيان وبناتونخ

هللا ال يسامحك على : فاطمة. ألي نظام عربي عشان أطعم أوالدي سامحني يا رب
   ."هالشغلة

  
ًومن المثير لالنتباه حقا أنه كلما زاد القمع وتعددت ضروب المذلة واإلهانة واإلحباط 

أي أن الطاغية األشد قمعية هو . ًدافعا نحو المواجهة العلنية السافرةاليومي كان هذا 
َّتقول فاطمة تعبيرا عن غضبها من الحكام . ًاألكثر تعرضا ألعنف تعبير عن الغضب ُ ً

َّمش ناوين تحاربوا وترجعوا فلسطين، كفوا شركم عنا، العمى احسبونا يهود: "العرب َّ ّ ّ".  
  

ًة تفسيرا مهما الفتا حيث يرى أن الخضوع واإلذعان يفسر لنا جيمس سكوت هذه المسأل ً ً
اإلكراهي ال ينبئ عن استسالم حقيقي أو اقتناع فعلي بل إنه نتاج الخوف من العقاب 

وكأن اإلكراه والعسف يحصن المقموع ضد اإلذعان ويولد لديه الرغبة العارمة . والبطش
ِّيغرد ناجي العلي بعد أن طفح الكيل. في التمرد ي المواطن من ضربك على خدك أخ:" ً

ًميدان تفجر التحدي العلني يغدو دوما الميدان األكثر براحا وحرية" َّاأليسر كسر رأسه ً .
بل إن هذا الميدان سيغدو مساحة يكتشف عبرها كل من القامع والمقموع طاقاته الحقة 

لمقموع لكل وإمكاناته المضمرة عبر بلوغ الصراع بينهما ذروته وتوتره، ما بين تجاوز ا
الحدود وانتهاكه لكل المعايير والقيم من ناحية، وعنف الرد ودمويته من قبل الطاغية من 

   .ناحية أخرى
  

. مع الرصاصة القاتلة" مميت" بعد صراع 1987/ 29/8فارق ناجي العلي الحياة في 
وكان قد رسم قبل أسابيع لوحة رشيدة مهران سكرتيرة مكتب الزعيم الفلسطيني ياسر 

ْرفات في تونس ونشرت في جريدة القبس يوم ع  سخر فيها وبجرأة قاتلة 24/6/1987ُ
ًيغرد فيها قائال أو قاتال أو مقتوال. من هيبة السلطة وقدسيتها ً ً بتعرف رشيدة مهران؟ : " ُ

ما بتعرف رشيدة مهران، وال سامع فيها، وكيف صرت عضو في . سامع فيها؟ أل. أل
لكن مين داعمك بالمنظمة يا أخو . حفيين الفلسطينييناألمانة العامة للكتاب والص

  الشليته؟

  

 سورية



  

  اليساري
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  ّاإلنسان حيوان أناني بطبعه واألنانية توجد فيه ويتسم بها ّ

ّبالفطرة مثلها مثل بقية السمات الطبيعية التي تولد معه فاإلنسان  ّ ّ
ّالطبيعي ال يمكن أن يحيا حياة طبيعية بيولوجية نفس ّية إال إذا كان ّ ّ

ّأنانيا وغير ذلك سيكون عدم ذلك أن األنانية أصل البقاء الذي  ّ ّ
ّبدوره يعبر عن ضرب من األنانية فحب البقاء هو حب الذات  أو  ّ ّ ّ
ّاألنانة التي بها يصبح األنا أنا ومن يحارب ويقاوم من أجل البقاء 

ّهو أناني يحب األنا التي بها يحيا ويبقى ويحب ذاته ا لتي بها يحب ّّ
  . الحياة

  
ّفاألنانية قائمة إذن على أخالق الحب ليكون الحب هنا ايتيقا الوجود المثبت والمقبل على  ّ
الحياة لكنه ضرب من الحب مختلف نوعي غريزي طبيعي في استعدادات الكائن البشري 

ّالطبيعية ربما هو ذلك الكوناتوس بعبارة  الفيلسوف سبينوزا ألنه الجهد الذي ي بذله الكائن ّ
ّمن أجل الحفاظ على بقائه ومن ثم الرغبة الواعية التي تسعى إلى اإلشباع أو الشهوة 

فاألناني من أجل نفسه يتعامل . الواعية بذاتها في البقاء وحسن البقاء أو الوجود األسمى
  . مع هذا الواقع والمحيط على أساس نرجسي أناني

  
منها اإليجابية ومنها , أخالقية ّ-قية ومنها الالّلكن األنانية أنواع وضروب منها األخال

ّمنها الفاضلة ومنها الفاسدة وبالتالي السوية والغير سوية, السلبية ّ.  
 

ّاألنانية السوية ّ  
 

بر كل مراحل التاريخ عأخالقيا واجتماعيا و" األنانية"من المتفق عليه عاميا أن لفظ 
ّمجرد اعتقاد شائع ال مشروعية له إذا ما البشري، لفظ سلبي من الناحية األخالقية وهو 

أي مصلحته . ّفكرنا فيه منطقيا ألن اإلنسان عموما يميل لنصرة ذاته الذوات األخرى
الخاصة بما هي الـتي تقوم على اعتبار أن الدافع األساسي وراء األفعال والسلوكات 

ابع اإليثار والتصرفات  هو المصلحة الشخصية، حتى في األفعال التي يبدو عليها ط
سواء كانت نتائجه مباشرة أم غير مباشرة , ّفكل فعل هو من أجل األنا أي الذات .والكرم

ًلكن هذا الضرب من الذاتية األنانية ليس فعال منبوذ ا  بل هو فعل صحي من اإلنسان تجاه ّ
  .ّذاته إذا كان المنتفع هو النفس بشرط عدم إلحاق الضر ببقية الكائنات

 
ّألنانية السوية هي األنانية الصحية واألنانية اإليجابيةّوعليه فإن ا  فاإلنسان  مخلوق ،ّ

ّمفطور على حب نفسه ووجوده، وحسن وسالمة وجوده، ومن ثم استمراره وكماله 
ّوليس حبه لآلخر أحيانا والخوف والحذر منه أحيانا أخرى سوى ضرب من حب النفس 

وفي : "لنفس أمانة صاحبها لنفس قال تعالىفا. ورغبة منه في االستمرار والوجود األرفع
  ).الذاريات) (21"(أنفسكم أفال تبصرون

 
ْولقد كرمنَا بني آدم وحملنَاهم "فا تعالى قد رفع اإلنسان منزلة عليا دون بقية الكائنات  ُ َ ْْ َ َ َ ََ َ ِ َ ْ َّ َ َ

ْفي البر والبحر ورَزقنَاهم من الطيبات وفضلنَاهم ُ ُْ ْ َّْ ِ َ َْ َ َ ََ َ َِ َ ِ ِّ َّ ِ ِّ ْ ً على كثير ممن َخلقنَا تفضيالّ ِْ ََ ْ َ َْ َّ ّ ِ ٍِ َ ٰ) "70 (
 .ّ ربما  قد يكون هذا دافع قوي لكي يفخر اإلنسان بذاته ويزداد ارتباطه بها.)اإلسراء(

ْعلْيكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتدْيتم: يقول تعالى ْ ْ ُْ ََ َ ْ ِْ ََّ َ َُ ُ ُ ْ ُُّ ُ َ َ َ    ).105المائدة (َ
 

بما هي أمر فطري ومقوم من المقومات ) ّحب الذات( السوية يحدد علم النفس األنانية
, ًاألساسية للشخص السوي نفسيا، وذلك ألنه يجعل الفرد واعيا بإمكانياته الداخلية

وبالتالي يحاول دائما الدفاع عنها وتحسينها من أجل أن  يصبح الشخص األفضل بين 
 ابط الدين اإلسالمي العظيموهذا ما يتفق مع ضو. أغياره دون التعالي على اآلخرين

ّباعتباره يوصي بأن يكون الشخص دوما ساعيا لجلب النفع لنفسه وليس أدل على ذلك  ً ً
وذلك دون أن يضر ..) واحرص على ما ينفعك (..من قول النبى صل  هللا عليه و سلم 

  ".ال ضرر وال ضرار"ّبمصالح ومعنويات من حوله وفقا لما ينص عليه الحديث 
 

   و الفضيلةاألنانية
 

ّ لكن ،ّهناك اعتقاد أخالقي سائد يذهب إلى أن األنانية رذيلة وتتنافى مع ما هو أخالقي
ّاألنانية المقصودة هنا هي تلك التي تكون فيها األفعال والتصرفات على حساب اآلخرين  ّ

ّ لكن األنانية حين تكون إيجابية وصحية أي سوية هي ،"الذات"أو " األنا"ولصالح   ّ ّ
وهذه هي , ّريق نحو الفضيلة وبالتالي الخير األسمى لصالح الذات دون الشر لآلخرينالط

  .ّاألنانية الفاضلة والمحمودة التي تبلغ مرضاة هللا والنفس
 

ّإن معرفة وحب النفس هو معرفة وحب هللا وهذا هو الفضل األعظم  والفضيلة األسمى 
ا نحو العلو والسمو، وجنبها الفساد ذلك أن اإلنسان إذا أحب نفسه وأكرمها وارتقى به

  . والخزي وسعى إلى تطهيرها من كل شر ورذيلة
 

ّليست الفضيلة فقط هي حب اآلخرين كما هو سائد أخالقيا لكن الفضيلة الحقيقية هي في  ّ
واألنانية المعتدلة هي التي ال إفراط وال تفريط في محبة النفس وهي األنانية . ّحب الذات

 المخلوق إلى تطوير ذاته ورفعة شأنه تجعل اإلنسان يغير من عاداته الصحية بها يسعى
 وهنا سوف يتصالح مع نفسه. الطالحة إلى الصالحة بما انه ال يود لها لها سوى األفضل

ّ إن : األنانية المعتدلة تجعله شاكرا حامدا لنعم ربه عليه وبالتالي يغنم حب هللا وحب عباده
 أعماق الطبيعة اإلنسانية، وهذا الحب واالعتناء أمر ّحب الذات غريزة متجذرة  في

ّمشروع   فمن حق اإلنسان أن يحب  ويتمنى الخير لنفسه، ويدفع األلم والضرر عنها 
ًوال تقتلوا أنفسكم إن  كان بكم رحيما: " تعالى ليقو ِ َ ِْ ُْ ُ َُ َّ َ ََّ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ َ   . )29:النساء". (َ
 

,  الهدف إسعادها اإلخالص،ّتحقيق  اللذة واإلحسان لها  وتوفير الحماية, فحب الذات
ّالوفاء كلها فضائل يأمر به هللا تعالى ومن هنا فإن األناني هو الفاضل ألن المبدأ الذي  ّ ّ
ّيحكم األنانية هو مبدأ اللذة، الذي يقوم على أن الدافع األساسي لجميع األفعال البشرية هو  ّ ّ

يل إلى تحصيل اللذة وتفادي األلم وبالتالي فتفادي األلم والحرمان هو إحسان للنفس الم
ِوال تلقوا بأْيديكم إلى التهلكة": يقول تعالى َ ُ ْ َّ َ ُِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ْ ُ َ   .)195:البقرة"(َ

 
يعتبر  الفيلسوف اليوناني أبيقور بأن اإلنسان يعيش كي يزيد من  طمأنينته و سعادته؛ 

لذة تتحقق في حياة اإلنسان من طفولته حتى بلوغه  الرشد، وحتى حيث أن السعي وراء ال
قيامه باألفعال ذات الطبيعة الغيرية والفاضلة ليس من أجل اآلخرين أو بدافع قانون 

للذات وهذا واقع البشر ) طمأنينة النفس( أخالقي متعالي، إنما ألجل زيادة األتراكسيا
  .قديما وحديثا

 
ّوبالتالي فإن البشر , بالحاجة إلى زيادة السعادة وإنقاص األلمّإن السلوك البشري محكوم 

والحيوانات كائنات تبحث بشكل دائم عن البقاء والمحافظة على حسن وكل فعل ال 
فجميع األنواع تحاول أن تزيد من فرص بقائها، . ّيراعي هذه الغاية يعد فعال ال أخالقيا

إلنسان وهي أن يتمكن من إشباع هدفه فالسعادة األنانية إذن هي غاية ا. ورفاهيتها
ًالشخصي بالبقاء، وسوف تبقى السعادة دائما مالحقة ما دامت اإلنسان كائن الحياة بامتياز 

  .وينزع دائما إلى البقاء واالستمرار في هذا الوجود
 

ّومن هنا فاألنانية ليست جريمة،  مثلما تعتقد بعض المثاليات األخالقية  بل إن اإلنسان 
ّ كائن أناني يقدم نفسه على اآلخرين، وأنانيته محمودة وليست مذمومة غير أن بطبعه

المشكلة هي عندما ال نعي أن  التودد واللطف ومساعدة اآلخرين أو مجاملتهم هي من 
ّأذكى أنواع األنانية ألن اإلنسان  الذي يحب نفسه حبا جما ال يمكن أن يبخل عليها 

  .ّخر بالنظر إلى أنه يعود له عاجال أم آجالبرصيد من اللين والتضامن من اآل
 

ّفواضح أن الدافع األعلى واألعظم  لهذه األفعال، هو األنانية السوية  واإلنسان هنا يفكر  ّ
ّبأنانية، ويتصرف بأنانية وليس له هدف محدد إال عشقه لنفسه ومصلحته مهما تقنــع 

  .قيا يبقى دائما مخلصا لذاته فقطومهما حاول أن يكون محبا لغيره  أو أن يدعي ذلك أخال
  

 ال يحب اإلنسان إال نفسه، ونفسه فحسب، وكل ما يتبع بعد ذلك هو ضرب من األخالقية 
. ّالمزيفة التي يتسلى بها أمام اآلخرين ولكنه باطنيا ال يرى سوى صورته األنانية

نية من السمات ّألن األنا .فاإلنسان الحقيقي، الحقيقي وليس الواقعي هو األناني بالطبع
ّالنبيلة التي بها يسعى اإلنسان لفعل الخير في حق الذات وهي األنانية اإليجابية وليست 

ّتي تصل حد التعصب ّتلك األنانية المفرطة في حب النفس على حساب اآلخرين  ال ّ
   ّوالدغمائية
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 ليسار، أو ينشر العديد من المثقفين ممن يصطف في جهة ا
ًيعتبر نفسه يساريا، أو حتى إشتراكي، العديد من المقاالت عن 

وتقع أغلب تلك . العمال وتحركات العمال المطلبية واإلحتجاجية
الكتابات، بل غالبيتها العظمى، بعد حصول اإلحتجاجات 
والتجمعات، ويشيد المثقفون اليساريون ببطوالت العمال 

ًون أحيانا كثيرة عن ضرورة ويشيرون الى مظلوميتهم، ويتحدث
  . إنتصار الحركة أو تطورها

  
ًوهنا يتوقف الخطاب، أي تماما عند النقطة التي توقف ويتوقف عندها اليسار في العراق، 
وحتى في المنطقة، وهي التشهير بالنظام والفساد والظلم وتأثيره على المجتمع والطبقة 

طة حلقة مستعصية عند اليساري، بحيث أصبحت هذه النق. العاملة وضرورة الخالص
ببساطة ألنه يستمد وجوده . ًواليسار عموما، وال يستطيع اليسار ال القفز فوقها وال تركها

للطبقات " كممثل" من الحديث عن الطبقة العاملة والنضال الطبقي ويبرر وجوده 
الحلقة في الوقت الذي يتعين على اإلشتراكيين البدء من هذه النقطة وهذه . المضطهدة

  .المستعصية، وليس التوقف عندها
 

يبدأ اليساري نشاطه الفكري والتحريضي ويبرز بوضوح مع تصاعد إحتجاجات العمال، 
في حين ال تشغله الحركة العمالية أو الصراع الطبقي بجدية في حاالت الركود، بل إن 

حة، في بعض المثقفين اليساريين ينزلق وراء خطاب أقسام اليسار، التي تعلن صرا
ّإنه اليرى الحركة العمالية اال في حالة . ًأوقات الركود، عن عدم وجود طبقة عاملة أصال

الصعود أو البروز، وهذا يعني إنه يبحث عن نفسه وعن مشروعيته في وجود حركة 
  .حية، والهدف هو بناء قدراته أو مشروعه هو، من خالل حركة واقعية لها موضوعيتها

 
ً بالنسبة ألغلب مثقفي اليسار، وللمنظمات اليسارية تعني مشروعا إن الحركة العمالية

وهذا المشروع من الممكن أن يكون رافعة للصعود السياسي، ما لم يكن لدى . ًسياسيا
الحركة منظمتها ونظريتها التي تحول دون ميوعتها، وتسرب التيارات البرجوازية الى 

  .داخلها في شخص خطابات اليسار
 

ًاليساري صورا مزدوجة، فمن جانب يكشف غياب النظرية الثورية لدى يكشف الخطاب 
المنظمات السياسية التي تتحدث بإسم العمال، ومن جانب آخر يعكس ضعف الحركة 

وهذا الوضع يسميه البعض إنفصال الطبقة العاملة عن . العمالية نفسها بدون نظريتها
 أوصاف شكلية وعرضية ال تفسر اليسار، أو إنفصال اليسار عن الطبقة العاملة، وهي

  .أي شيء، بل ال تصف الحالة بشكل حي وحقيقي
ًإن ابتعاد الطبقة العاملة عن اليسار الحالي وبشكله الرائج، ليس أمرا يستحق الندب 
ًوالنواح والغضب، بل العكس، فهو أمر يعكس جانبا من ديالكتيك العالقة الفعلية بين 

فالطبقة العاملة لم تتقبل الصادحين بإسمها وواضعي . يالطبقة العاملة وتمثيلها السياس
الوصفات والمشاريع الجاهزة لها، ورفضها يأتي بشكل عفوي جنيني وغير معلن، ولكنه 

وهذا يدل على إن . يتجلى في االفالسات المتكررة للتيارات والمشاريع الثورية اليساروية
ني، ال مكان له في التاريخ تصنيع أو إبتكار مشروع عمالي على أساس إختياري ذه

ًأما إذا وقعت الطبقة العاملة، عموما، أو قسما منها تحت نفوذ هذا الشكل من . الواقعي ً
  .اليسار، فسيقود هذا الى تشويه حركة العمال

 
ًإن الحديث عن تبني الطبقة العاملة تصورا إشتراكيا، يعني الحديث عن اللحظة التاريخية  ً

ًال تحصل يوميا، وال تحصل إثر عقد مؤتمر تحريضي، كما أنها لتغيير المجتمع، والتي 
إنها عملية تاريخية . ال تأتي نتيجة إقناع أعداد متزايدة من العمال بضرورة اإلشتراكية

يتوقف عليها مصير المجتمع، والتصدي لها يتطلب فهم دينامية المجتمع وتناسب قواه 
الصراع اإلجتماعي ودورها في تحديد الطبقية، ومكانة الطبقة العاملة وموقعها في 

وهذه المسألة ال . المصائر التاريخية للمجتمع، وعالقتها بسائر طبقات وفئات المجتمع
ًتحل بالخطابية اليسارية إطالقا، وال بالتشهير بديال للتحليل واإلستنتاج وسأتوقف عند . ً

بقة العاملة، وهي جزء هذا الحد، ألن هذا بحث في كيفية بناء الوسائل السياسية بيد الط
  .من المهمة وجزء من صياغة التصور، ويتعين بحثها بصورة مستفيضة وموسعة

 
، حول تظاهرات العمال المطالبين 5/5/2020ًينشر طارق فتحي مقاال على صفحته يوم 

اجور "بعقود العمل أو التثبيت، والذين يصطلح عليهم إسم عمال العقود، تحت عنوان 
كالعادة لم تفعل النقابات "يتضمن المقال المقطع التالي " لنهبالعمال وعمليات ا

شيئا يذكر، حتى لم يصدر منها بيان مساندة لهذه اإلضرابات " العمالية"واالتحادات 
واالعتصامات، فقد اخذت موقف المتفرج على ما يجري، لقد شاخت هذه النقابات 

حاجة الطبقة العاملة كقوة تنظيمية؛ في كل اجزائها، ولم تعد تلبي " العمالية"واالتحادات 
 .إنتهى اإلقتباس." أضحت مثيرة للشفقة، وبائسة جدا، وعلى العمال البحث عن بدائل لها

ًوهذا المقطع يعكس ما يقوم به اليسار تماما، فالمثقفون اليساريون، جاهزون لكتابة 
 تحلق بومة بيانات التضامن، ولكن متى؟ بعد حلول الظالم، وكما يقول هيغل بعد أن

مينرفا، وياليتهم كانوا يقومون بما تقوم به بومة مينرفا، أي الفلسفة التي تبدأ التحليل 
ويطالب كاتب المقال بكتابة مقاالت تضامن مع العمال، وبخالفه تكون النقابات . والتنظير

  .بائسة
 

ل إنها إنطلق الكاتب في هجومه على النقابات من كونها بائسة وقد شاخت، ولكنه لم يق
ًممنوعة ومقموعة، وإن السلطة تقف بوجه أي سعي للتنظيم النقابي، موقفا متشددا،  ً
ّوتستخدم قوانين النظام السابق التي تجرم التنظيم في القطاع العام، وتمنع النقابات في 

  .ًالقطاع الخاص، ما لم تكن جزءا من اإلتحاد الحكومي
 

 من قبل نشطاء عماليين للتنظيم وهي ولكن رغم تلك العوائق فهناك محاوالت جادة
وخالل األشهر القليلة . تتعرض للقمع والمنع والمالحقة، ولكنها ال تتوقف برغم ذلك

ًالماضية إجتمع نقابيون وقدموا رؤيتهم للسياسة اإلقتصادية للحكومة، وانتقدوا نقدا عميقا،  ً
 الدولي وانتقدوا السياسة الرأسمالية ممثلة بسياسة ومشاريع صندوق النقد والبنك

النيوليبرالية بجدية، ورفعوا شعارات إشتراكية، وقد سبقوا في هذه المسألة جميع التيارات 
ونظموا تجمعات، ورفعوا الفتات وشعارات منددة بالسياسة . اليسارية في البالد

وإثر التظاهرة العمالية الكبرى التي جرت في أواخر . اإلقتصادية، والورقة البيضاء
 جرى تهديد المنظمين للتظاهرة، وبتدخل مباشر من رئيس الوزراء 2020خريف 

ووزير الصناعة، الذي لم يتردد في إصدار تعليمات رسمية مشددة، بمنع النقابات في 
ولكن المثقفين اليساريين لم يكتبوا عن . ًالشركات وتهديد المنتمين اليها علنا بالعقوبات

الجذاب بالنسبة للمثقفين، ولم نسمع من كاتب المقال هذا ولم يقفوا مع نضال العمال، غير 
وحين يصدر عن الكاتب مقال يدين النقابات  .وال جملة تدين قمع النقابيين والنقابات

ًويسفه عملها أو وجودها، فهو في هذا يؤدي دورا مطابقا لما تريد الحكومة، وهجومه  ً ّ
الحكومة، مهما ارتدى على النقابات المتزامن مع هجوم الحكومة، يضعه في صف 

  .خطابه من جمل يسارية أو تحريضية
 

، وهو العامل البسيط الخلوق، الذي يسكن منذ صغره في أحياء العمال، إن طارق فتحي
يتحدث بنية دعم العمال وقضيتهم، ولكن مهما كانت نواياه حسنة، فإن طريق جهنم، كما 

رة التي يساهم في تحريرها، قد وهو ليس وحده، فالنش. يقولون، معبد بالنوايا الحسنة
توقفت منذ مدة ليست بالقصيرة، عند نفس النقطة التي توقف هو عندها، وتوقف اليسار 

فالتقدم الى األمام . ًعندها، وسيتوقف نهائيا، وال يمكنه أن يخطو الى األمام أي خطوة
 تحليل يتطلب اإلستناد الى نظرية، والنظرية ليست مجموعة إرشادات وتوجيهات، إنها

األوضاع الراهنة في سياق حركتها، وفهم االمور في سياقها التاريخي، وبناء منظمة 
العمال على هذا األساس، وخالل هذه العملية سيجد اليسار نفسه خارج الحركة التي 

  .يدعي تمثيلها
 

إن تقدم الحركة العمالية سيعني إنتهاء دور اليسار الحالي، وعودته الى مواقعه الطبقية، 
كما إن تخلص الحركة العمالية من الزعيق اليساروي لن يحصل، بدون بناء الطبقة 

   العاملة قدراتها النظرية والتظيمية على أساس مصالحها التاريخية
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  ّال ريب في أن الكثيرين من القراء قد طالعوا بعض ما ّ َ
ّدبجه قلم الكاتب المصري القصصي الشهير، محمود  ّ ّ

تمحورت كتابات . ١٩٧٣-١٨٩٤أحمد تيمور باشا 
ّمحمود تيمور حول الفن القصصي، قصص قصيرة، 

ّقصص مطولة، قصص تمثيلية، ومنها على سبيل المثال ّ :
، انتصار الحياة، أبو ّكل عام وأنتم بخير، إحسا ن 

الشوارب، تمر حنا عجب؛ كيلوباترا في خان الخليلي، 
سلوى في مهب الريح، شمروخ، معبود من طين؛ صقر 

، فداء، اليوم ١٣قريش، المنقذة وحفلة شاي، المخبأ رقم 
ّكما ألف تيمور في . خمر، حواء الخالدة، طارق األندلس

الت من صور وخواطر من ناحية وفي الرح: مجالي
ّمالمح وغضون، النبي اإلنسان، : ُالناحية األخرى مثل

عطر ودخان؛ أبو الهول يطير، شمس وليل، جزيرة 
ًوأخيرا ثمة شطر من  الدراسات في اللغة واألدب . الجيب

ّبقلم تيمور أيضا، وقلما يتفطنها المثقف العربي العادي،  ّ ّ ّ ّ ً
معجم مشكالت اللغة العربية، : ومن تلك الدراسات نذكر

ّالحضارة وهو قاموس، دراسات في القصة والمسرح، 
 . ّطالئع المسرح العربي

 
ّفي ما يلي أتطرق لما في الكتاب التالي من أفكار وآراء 

: القاهرة. محمود تيمور، مشكالت اللغة العربية: لغوية
مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجماميز، المطبعة النموذجية، 

. ّ بالمجان على الشابكةُالكتاب متاح.   ص٢٠٦، ١٩٥٦
قضية اللغة : ّيتكون هذا الكتاب من سبعة فصول وهي

العربية؛ لغة المجتمع؛ ضبط الكتابة العربية؛ سلطان اللغة 
في لغة … العربية؛ كلمات الحياة العامة؛ مواليد جديدة 

ُأسارع في األمر .  الفصحى… الحياة العامة؛ العامية 

مور جريء جدا في الكاتب محمود تي: وأقول بإيجاز
ّغالبية أفكاره اللغوية حتى بالنسبة أليامنا هذه، بعد ستة  ّّ
ّعقود ونيف من تدوينها، وليس من الصواب طرح الكتب 
ِالقديمة جانبا لقدمها والتهافت على اإلصدارات الحديثة  ً

ّففي المؤلفات القديمة قد تكون ومضات . لحداثتها فقط 

ّإن العمق . ًمية أيضاوآراء على جانب كبير من األه
والموضوعية والشمولية في التفكير، التحليل والتفكيك 
ًليست حكرا على عصرنا الراهن فحسب؛ العملية 

كان محمود .  ّالتراكمية التاريخية جد ضرورية ونافعة
ًتيمور عضوا في مجمع اللغة العربية المعروف بمجمع 

لعربية ؛ دافع عن ا١٩٤٩الخالدين في القاهرة منذ العام 
والعروبة؛ حاول إنجاد العربية الفصيحة من الجمود؛ دافع 

ّكل هذا، والحق ينبغي أن . عن العربية المحكية في مصر ّ
ّيقال، إن تيمور لم يدرس موضوع اللسانيات أو علم  ُ

ّفي أية مؤسسة علمية )linguistics(اللغات  التعليم . ّ
ص المنتظم وحيازة الشهادات الجامعية ال تكسب الشخ

ًبالضرورة، ال ثقافة عامة وال أخالقا حميدة ّ. 
 
  
 

ّفي الفصل األول يذكر تيمور ظاهرة تحول الجرمانية  ّ
القديمة إلى لهجات فلغات كاأللمانية واإلنچليزية 

 -والهولندية وكذلك بخصوص اللغة األوروبية الكالسيكية 
الالتينية التي نبثقت منها لغات كالفرنسية واإليطالية 

ّانية، ويعقب على ذلك بقوله إن حال العربية واإلسب ّ
ّالفصيحة مخالف للجرمانية القديمة ولالتينية، وذلك ألنها 

كنت ). ٦. ص(لغة دين سماوي وهو سبب جمود العربية 
إطاللة على ظاهرة انقراض اللغات (ُفي مناسبة أخرى 

: ّقد تطرقت لهذه النقطة وصفوة القول) ومستقبل العربية
كتاب سماوي ال يحفظ بالضرورة لغة ما من ّمجرد وجود 

ّوال يخفى على الكثيرين أن منظمة اليونيسكو قد . االندثار ّ
َّأكدت أن العربية المكتوبة ستكون ضمن اللغات المرشحة  ّ

َتاريخيا أمامنا مثل . لالنقراض في غضون القرن الحالي َ ً
ًجلي لموت أو سبات لغة طوال سبعة عشر قرنا من  َ َ ّ

   سمــاوياب دينيــــــًريبا، بالرغم من وجود كتالزمان تق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ّ مقدس لدى أصحاب تلك اللغة
  

ّهذه اللغة فريدة في نوعها في تاريخ اللغات، إذ أنها 
ُأعيدت للحياة قبل قرابة  قرن ونصف من الزمان، منذ  ُ

ت القرن التاسع عشر في فلسطين، نتيجة بداية ثمانينا
ّتضافر عدة ظروف ومجهودات مؤاتية ضرورية، وغدت 
ّلغة محكية حية تدرس فيها كل المواضيع حتى الطب في  ّ ُّ ّ ّ ّ
ّالجامعات اإلسرائيلية، إنها العبرية الحديثة التي انبثقت 

التي ) Biblical Hebrew(عن عبرية العهد القديم 
َ إلى أكثر من ثالثة آالف عام، ومن يرجع تاريخها األقدم

لغة التوراة الشفوية، المشناة والتلمود ومن عبريةالقرون 
ّويذهب محمود تيمور إلى أن ال خير في إحياء . الوسطى

ّالعامية وجعلها لغة كتابة، بدون تعليل ذلك، ولكنه ينادي  ّ
ّبدراسة قواعد العامية وأصولها على أمل إمداد قواعد 

ّففي العامية اليسر والقدرة على . ع أقيستهاالفصحى وتوسي
التعبير عن حاجات المجتمع الحالي وتمتاز بالمرونة 
والطواعية لتغدو في نهاية المطاف لغة المخاطبة 

-١٧٨. ص(والحديث، كما هي لغة الكتابة والتدوين 
ّسيالحظ القارىء أن ثمة بعض التناقض في أقوال ). ١٧٩ ّ

 . واعد ونظام أم التيمور حول العامية، ألها ق
 
  
 

يسخر محمود تيمور من المجمع الذي دأب على تعريب 
، ألوتومبيلً بدال من االتمبيلالمصطلحات األوروبية نحو 

المنامة البابور،  بدال من القطار السينما، بدال من الخيالة
بدال من الفيال، الشطيرة بدال من المغنى ، البيجامابدال من 

ّائم مبوبة لكلمات عامية أو أجنبية ويأتي بقو. الساندوتش ّ
ّومقابلها البديل الفصيح، ويرى المتابع المختص بأن عددًا  ّ

ّكبيرا من البدائل الفصيحة لم تدخل حيز االستعمال ً .
المشجب بدال من الشماعة والمعطف بدال من البالطو، 
واإلرزيز للتليفون، ومتكأ بدال من كنبة ومهفة بدال من 

ة أو الزجاجة العازلة أو الكظيمة بدال من ْريشة، الَزمزمي
َالترموس؛ المهز بدل سرير الطفل، المنضدة  أو النضد  ّ َ ِ
َّمكان الترابيزة، رزمة أو لفيفة بدل باكتة، الزهرية بدل  ِ
ّالفازة للزهر، موقد بدل وابور، المنزعة بدل الفتاحة،  ْ ِ ِ

ّفاطة، َالقدح أو الفنجانة مكان الفنجان، الشافهة بدال من الش
ِّالسروال بدل الكلسون، اللفاع بدل الكوفية، المنهدة بدال  ِّ
من السوتيان أو حامل النهود، الغالم أو النادل بدال من 
َّالجارسون، المقرونة أو اإلطرية بدال من المكرونة،  ْ
ُالمسحوق أو الذرور بدل البودره، السنون مكان معجون  َّ ُ َّ

َاألسنان، المطهرة بدال من دورة ْ  المياه، الحظيرة أو َ
ْحظيرة السيارات بدال من الجراج، المسالة بدال من  َ
ّالكوميديا، التَخفي أو التشكل بدال من الماكياج، الزالجة  ّ
ُبدال من سكي، كرة المضرب أي التنس، رقعة الحساب  ْ ُ
ْبدال من الفاتورة، دائرة معارف أو معلمة بدال من  َ

ّاألنسكلوبيديا، مضخم الصوت بدال َ  من الميكروفون، ُ
َالسلطان بدال من االمبراطورية، الهْيضة بدال من 

-٩٨. ، أنظر ص. إلخّالكوليرا، المداد بدال من قلم الحبر 
 .، معجم الحضارة١٥٦-١٤٧، ١٣٢

 
   
 

ّأوال تجدُر اإلشارة إلى أن محمود تيمور قد تطرق إلى  ّ ً ّ
رض ّبعض المبادىء واألفكار اللغوية العامة التي ال تتعا

ّبجوهرها مع ما توصل إليه لغويون معاصرون كثيرون ّ .
أضفت نقطتي (ّهذه أهم األفكار والمبادىء في نظري 

 ):ّالياء المتطرفة الساقطتين عند تيمور كغيره في مصر
ما زالت لغة القرون الماضية مسيطرة على العصر 

وإنما اللغة من خلق أنفسنا، ؛  )٥.ص(الحديث 
ى أن قراءة الكالم غير ال خالف عل… ؛ )٢٨.ص(

َّالمضبوط قراءة صحيحة أمر يتعذر على المثقفين عامة ٌ ً .
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ّبل إن المختصين في اللغة، الواقفين حياتهم على 
ِدراستها، ال يستطيعون ذلك إال باطراد اليقظة، ومتابعة  ِّ

َالمالحظة، وإن أحدًا منهم إذا حرص على أال يخطىء، ال  َ
التأني، وإرهاف الذاكرة، ّيتسنى له ذلك إال بمزيد من 

أكبر ما يعوق اللغة فيما ؛  )٤١. ص(وإجهاد األعصاب؛ 
وفي ؛ )٩. ص(يقولون أنها لغة كتابة ال لغة كالم، 

وأكاد أجزم  معتقدي أنه ال سبيل لنا إلى التخلي عن النحو،
 ؛ )١٦. ص( الكتابة أساس لغة لبأن النحو سيظ

ور خير من والصواب في اللغة مناطه الشيوع، خطأ مشه
اللغة المشكولة مكتملة، ؛ )٢٧، ٢٥. ص(صواب مهجور 

ًنفهم أوال لكي نقرأ . واللغة المختزلة غير المشكولة ناقصة
. ص(قراءة صحيحة، على عكس المقصود بالكتابة، 

 ؛)١٨
السماع حجة للغة قائمة لمنع الجمود والقياس يجب أن  

 ًيكون مفتوحا على مصراعيه الستقبال أقيسة حديثة
. ص(؛ فساد اللغة وضعفها هو تحجرها، )٢٩-٢٨.ص(

؛ اللغات األدبية عامة هي لغات كالم وكتابة معا، )٣٠
؛ الكتابة العربية غير المضبوطة هي ناقصة، )٤٢. ص(
. ص(؛ اللغة العربية اليوم في محنة واختبار، )٤٣. ص(

وأنها . ّ؛ الفصحى صعبة المرتقى، عصية المنال)٧٨
اعية، وال مرنة كل المرونة، لمالئمة ليست طيعة كل الطو

؛ اللسان )٨٠. ص. (حاجات الحياة في تطورها الدؤوب
؛ الفصحى هي )٩٢. ص(غير مطبوع على الفصحى، 

؛ قال ابن )١٥٨. ص(القالب المختار لمختلف اللهجات 
إن الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب : جني

. ص(نه، غير مخطىء وإن كان غير ما جاء به خيرا م
َكل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه، : ّ؛ وقال أبو حيان)١٧٦ ٍ
 ). ١٧٦. (ص

  
ّإزاء هذه الجملة من اآلراء الهامة من منظور أيامنا هذه  ّ

ّأيضا، أقول بكل تواضع إن جوهر المشكلة العائق /ً
ّاألساس في سبيل التمكن من اللغة العربية المعيارية 

MSA ناجم عن الحقيقة الخفية حتى اليوم، أو قل غير ّ ّ
ّالعربية الفصحى ليست لغة أم أي : المعترف بها أال وهي ّ

ّعربي على هذه البسيطة، لغة أم كل عربي هي لهجة  ّ
ّومن الجدير جدا ذكره، أن أفضل السنوات . ّعربية معينة

ّوأنجعها الكتساب قواعد اللغة بالفطرة، أية لغة، هي  َ
ّالسبع، وهي مستغلة  -ّت الطفل األولى، قرابة الست سنوا

ّإن حيوية أية لغة . في اكتساب اللهجة المحلية فحسب ّ ّ
ّبشرية مستمدة من كونها لغة حديث عادي في كل  ّ
مجاالت الحياة، وهذا غير حاصل بالنسبة للغة العربية 

ّإنها لغة كتابة وقراءة في المقام األول لمن . المعيارية ّ
ّا وعدد ممارسيهما ضئيل جدًا نسبيا، وحيز يمارسهم

ّالتحدث بها جد محدود، إنها مسموعة في حاالت  ّ ّ
ومناسبات معروفة مثل قراءة نشرة األخبار وبعض 

ّمن البدهي أن . البرامج التراثية في التلفزيون والراديو
ّالناطق بلغة ما كلغة أم ال يحتاج لتعلم قواعدها، فهو  ُ

ّرا ما يتعذر عليه شرح تلك القواعد يعرفها بالسليقة وكثي ً
ًال نحيد عن جادة الصواب كثيرا . إذ أنه ليس بحاجة لها ّ

ّإذا قلنا إن القراءة الصحيحة المضبوطة ما زالت مهمة  ّ
ًصعبة بالنسبة لمعظم المثقفين العرب اليوم أيضا، ومن  ّ
ّالمحتمل القريب جدًا أن يكون الوضع اليوم أسوأ مما كان 

ّأرى، كما نوه األديب تيمور، بأن . محمود تيمورعليه أيام  ّ
َإضافة بعض الحركات على الكتابة العربية المعاصرة في 
ّمواضع معينة لمنع اللبس وتسهيال على القارىء ال بد  ً ّ َ

ُكتب الكثير عن الحاجة . ًمنها، واألمر تقنيا يسير راهنا
لتيسير قواعد اللغة العربية والتركيز على الجوانب 

اسية العملية في النحو والصرف أي انتهاج القواعد األس
ّالوظيفية، وتجنب الكثير من المواضيع التفصيلية 
والخالفية وفق مدارس النحو، البصرة، الكوفة، بغداد، 

ومع هذا، لم يطرأ بعد على العربية ما طرأ .  األندلس
على لغات كثيرة من تبسيط وتسهيل وتعديل لسبب 

ّا وليس آخرا، ثمة ضرورة ًوأخير. معروف للجميع ً
ًلتوضيح القول المأثور التالي وتعريفه تعريفا جامعا  ً

 .خطأ مشهور خير من صواب مهجور: مانعا
 
  
 

ُتحت هذا العنوان وردت  آراء صائبة كثيرة في الكتاب 
ًوفي بعض األحيان أطلق المؤلف نعوتا عن العامية ال  ّ

 . تستند إلى األبحاث العلمية والمنطق السليم
 

ًمن المعروف أن للعامية أنصارا وخصوما، يكتب  ً ّ
ّاألنصار بالفصحى ويتكلم الخصوم بالعامية؛ الفصحى 

؛ )١٥٨. ص(هي القالب المختار لمختلف اللهجات 
العامية ؛ )١٦٨، ١٥٨. ص(العامية أقدم من الفصحى 

عريقة في نسب العروبة، وهي من صنع مجتمع عربي 
ّمنها أنها تناتيش لغات تهشمت، ّاللسان صميم، ولكننا نأبى 
أصاب تيمور هنا ). ١٧٧. ص(ّوأحافير لهجات تهدمت، 

العامية : كبد الحقيقة بقوله غير الشائع في األوساط العربية
 أقدم 

نعم من المعروف أن المنطوق أقدم من . من الفصحى
ّيبدو أن عمر أقدم لغة مدونة هو ستة . ّالمدون المكتوب ّ ّ

ّن عمر اإلنسان يزيد عن المليون آالف عام في حين أ
 . سنة

ّمن األقوال التي حادت عن جادة الصواب من حيث علم 
ّالعامية ال ضابط لها وال نظام، فإنها : اللغة الحديث ما يلي ّ

لهمجية غير مهذبة، وليس لها من أصول مستقرة قط، وال 
طاقة لها بالتعبير الراقي عن جالئل األشياء في ميادين 

؛ يذكر تيمور أن بعض علماء )٢٩، ٩. ص(االجتماع 
ّاللغة ونقادها يرون العامية فسادًا للغة األصيلة وانحالال، 

وبهذين التقديرين … ًوآخرون يرونها تطورا واستحالة 
؛ العامية )٨٢. ص(يتميز خصماء العامية وأنصارها 

. ص(العامية مفتقرة إلى تقعيد وتأصيل  -قرينة األمية 
١٥٨.( 

 
مثل هذه األحكام والنعوت عن محمود تيمور ّ إن صدور 

َال تتماشى مع ما ورد في مواضع مركزية أخرى في 
أوال في علم اللغة الحديث ال وجود للغة همجية أو . الكتاب

ّإذ أنه في مكنة كل لغة بشرية طبيعية . ّمهذبة أو راقية إلخ ُ ّ
القدرة على التعبير عن األشياء واألفكار والعواطف 

ّثم كيف يستقيم القول بأن العامية ال . ّلخاصةبطريقتها ا
ضابط وال نظام لها ويستعملها بلهجاتها الكثيرة والمتباينة 

. ّبيسر وطبيعية كلغة أم  أكثر من أربعمائة مليون عربي
ّبدون نظام و قواعد لغوية معروفة ثابتة ال يمكن أن يتم 

ويرى . ّأي تواصل طبيعي بين الناطقين باللهجة ذاتها
ّمود تيمور بأن البون بين العربية الفصيحة والعامية مح

ّوأن االنتقال من العامية للفصحى ) ١٦٨. ص(ليس ببعيد 
ّصحيح أن العامية غير قادرة في ). ١٧٩. ص(سهل 

الوقت الحاضر على التعبير الدقيق والشامل عن مجاالت 
ّالعلم والمعرفة في العصر الحديث، ألنها ال تتعاطى بهذه 

ّاألم الالتينية التي كانت لغة العلوم .  ولم تدخله بعدّالمواد
ّوالكنيسة والنخبة باتت لغة في بطون الكتب، في حين أن 
بناتها كالفرنسية واإليطالية واإلسبانية، التي بدأت لهجات 
ّمحلية مختلفة ما برحت بمر الزمن إلى أن غدت لغات 

 . ّعلم ومعرفة في أيامنا هذه
 

ّعلى الباحث عامة، تجنب إطالق مثل ًبالطبع أرى لزاما  ّ
ّهذه التعميمات في ظل غياب توفر إحصائيات تقوم على  ّ

ّأعتقد جازما بأن الفجوة أو البون أو . مسح علمي مدروس ً
ًالهوة بين العربية المعيارية واللهجات ككل ما زال عميقا  ّ ّ

األصوات /علم اللفظ -ًوواسعا اليوم من حيث القواعد
أقول هذا بالرغم من بعض . والمعجم  -والصرف والنحو

ّاالنحسار في ذلك البون نتيجة للهبوط في نسبة األمية في 

ال . العالم العربي وزيادة إشاعة التعليم ورفع المستوى
ّأتردد ولو للحظة واحدة بأن القول ّاالنتقال من العامية : ّ

ّإلى الفصيحة سهل، ليس صائبا حتى بالنسبة لمعظم  ً
ّشتان بين لغة األم . لم يكونوا جميعهم تقريباّالمثقفين إن  ّ

واللغة القومية، بين اللغة األولى الطبيعية العفوية واللغة 
الثانية المكتسبة المبنية على القواعد، بين لغة الحياة وبين 

من الخير أن نؤكد : يقول محمود تيمور. لغة الكتابة
التأكيد ألنفسنا هذه القربى بين العامية والفصحى، ففي هذا 

ما يهبنا الطمأنينة والثقة حين نمسك بالقلم لنعالج الكتابة 
بلغة غير لغة الحديث، فال نتوهم أننا ننتقل من لغة إلى 
ُلغة، وبينهما بون بعيد، بل نعرف أن قصارى عملنا في 
االنتقال من لهجة الحديث إلى لغة الكتابة، إنما هو مجرد 

ْجملة، ورعي صقل للكلمة وتقويم للنطق، وتعديل لل
لمقتضيات الفصحى في مقام التعبير، فنقارب بين أسلوب 
الكتابة وأسلوب التخاطب  ما أمكن التقارب، لنيسر 
ُّللقارىء أيا كان شأنه سبيل التبين والفهم، ونيسر للكاتب  ً

ِأية كانت قدرته سبيل اإلبانة واإلفهام  ما ). ١٧٩. ص(ً
ه عليه وعلى ّيقوله تيمور هنا قد ينطبق كله أو بمجمل

ّأمثاله وهم قلة وفق كل المقاييس ثم أن المقصود بالنسبة  ّ ّ

أضف إلى ذلك أن هناك . لنصوص سهلة وقصيرة
ًتسطيحا وتبسيطا للواقع ً . 

 
ُينهي تيمور كتابه بالنداء إلزالة الستار الموهوم بين 
ُالعامية والفصحى فالعزلة الموحشة بينهما ليست لصالح 

ٍ ويترجمون ألفاظا وتعبيرات من يقتبس العرب. الفصحى ً
اللغات األجنبية فلم ال يفتحون الباب على مصراعيه 

ميادين   -العامية الفصحى  -ّلولوج الكلمات العامية 
ّالكتابة والتدوين وفي هذا المزيد من الدقة والوضوح، 

هذا رأي ). ٢٠٦. ص(ّالمرونة واستجابة للحياة المتجددة 
ّ أظن أن المجامع اللغوية العربية ّجدير باالهتمام الجاد وال ّ

الكلمة . ّوما أكثرها قد تصدت كما ينبغي لهذا العمل
األخيرة هي لما يعتمده معظم أهل اللغة، شيوع الكلمة هو 

 .المقياس
 

ماذا سيكون مصير العربية المعيارية، اللغة القومية، من 
 ّجهة واللهجات العامية، لغة األم،  في البلدان العربية بعد

ّقرن من الزمان أو أكثر؟ من سنة الحياة وجود نمطي لغة 
اللغة المعيارية، لغة الكتابة والعلوم واللغة : أساسيين

ّالدارجة المحكية في الحياة اليومية العامة، ولكل مقام 
ّالبون بينهما ما زال عميقا وواسعا، وهو يتقلص . مقال ً ً

، ّبمرور الزمن ولكن لغة األم ستبقى على ما يبدو
اللسان مطبوع .  ّوبجانبها اللغة القومية وهي نصف حية

الخوف على اللغة . على اللهجة وليس على الفصحى
    !القومية متربص لها من الداخل ومن الخارج
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  كم من أمور الحياة تحتاج للنظر والتأمل لفهمها بعيدا عن

سياقاتها المضللة، فأنت لن تفهم العالقة بين الرجل والمرأة من 
خالل السياق الديني فقط أو السياسي فقط بل هي عالقة معقدة 

لبيولوجي يشتبك معها العلم مع الدين مع االجتماع مع العقل وا
إلخ، كذلك لن تفهم العالقة بين السنة ..والفسيولوجي والسيكولوجي

والشيعة في اإلسالم أو الكاثوليك والبروتستانت في المسيحية من 
  ظرـــط، بل يتطلب ذلك أن تنـــــخالل السياق الديني والسياسي فق

ل، فالسني الذي  لظالل تلك العالقة في النفس البشرية أوال وموقفها من اآلخر بالمجم
يكره الشيعي والعكس سيسهل عليه كراهية أي جهة ألصالة هذا الفعل العنيف في جسده 

 ..وبساطة الجنوح للعنف في رأيه
 

من هذا المدخل رأيت أن الصراع اإلنساني ليس وليد الحدث نفسه موضع اإلشكال بل 
ا الصراع هو تتداخل فيه عدة عوامل مجتمعة، وفي تقديري أن أبسط مثال لشرح هذ

إذا زاحمتها شجرة أخرى ..نموذج الشجرة القوية التي تنمو بمفردها في الحديقة أو الغابة
أكثر طوال لفرض هيمنة الفروع على األقصر، : قوية سيحدث الصراع على أيهما ،أوال

ّفالشجرة الطويلة التي تقي نفسها حر الشمس ستفرض نفسها على القصيرة بمقابل 
على المعان في التربة حيث : ا نظير حمايتها من الشمس أيضا، وثانياخضوعها وانسحاقه

ستسحب القوية أكثرية معادن التربة لالستفادة منها في التمدد والرسوخ وتقوية الجذور، 
وقد يكون هذا السلوك من الشجرة القوية مصدره المنافسة الشريفة والصراع على الطاقة 

 ..ة واألنانية ال غيروالثروة، أو قد يكون مصدره النرجسي
 

الفضاء الكوني الذي نعيشه ملئ بالثروات ومسببات الصراع البشري الذي نعيشه، 
فاألمر ال يتعلق فقط بالثروات المادية بل بالشعور وتصور تلك المواد نفسها في داخل 
جسم اإلنسان وكينونته، فعلى سبيل المثال يرى الرجل األناني والعنصري ضعف صوت 

أة كإشارة على قابلية النساء للخضوع واالنسحاق، فيكون تصرفه مبنيا على وجسد المر
وتلك الجزئية التي تفسر سلوك المجتمع القرووسطي تجاه اإلناث ..زهو القوة باألساس

َفي الماضي البعيد وحتى اآلن من قبل الحركات الدينية المتطرفة التي لم تغادر بعد هذا  ِ
وهو ..فة من الداخل سترى في قوة الرجل فرصة للبقاءالمجتمع، وكذلك فاألنثى الضعي

كتعبير ) ِظل راجل وال ظل حيطة(مصدر األقاويل الشعبية الدارجة في التعبير المصري 
 ..عن شعور المرأة باالنسحاق الداخلي مما يلزمه تزلفا وخضوعا واعترافا بالسيادة للذكر

ٍ الذي ينمو بالقرب من نبات قوي إن هذا المثال أقرب لنموذج الشجرة، فالنبات الضعيف
يحتاج لظالله آليا كي يصمد ضد حرارة الشمس، ويحتاج لمعادنه ليظل النبات راسخا في 
األرض ال يذبل بفقدان تلك المعادن، لذا فعندما أرى نموذج المرأة السلفية التي تدافع عن 

االنسحاق األنثوي أفهم مباشرة على أنه لوال ) نقصان عقلها وميراثها وحقوقها(مفاهيم 
بداخلها ما رأت في الذكور فرصة للنجاة، على عكس المرأة القوية التي تكره ذلك 
االنسحاق وتراه ظلما يستوجب المقاومة، وأن ظلم الذكور ال يختلف عن ظلم الحكومة 

 .للشعب وال عن أنانية ونرجسية األشرار في تلذذهم بآالم ومعاناة اآلخرين
 

راعا بين الرجل والمرأة على أيهما أكثر طوال في عنان السماء هنا سيكون المقابل ص
وأكثر رسوخا في باطن األرض، وحدوث ذلك معناه أن الفرصة صارت للمرأة في 
الحصول على الزعامة كون تنافسها الشريف مع الذكر في القيادة والثروة سيعطيها 

ذا سر من أسرار ، وهعض الذكور أنفسهم خاضعين إلناثهماألهلية والقوة ليرى ب
العالقات االجتماعية واألسرية التي تسيطر فيها المرأة على الرجل، أو بالتعبير الشعبي 

لالعتراض فقط والسخرية من تبدل الحال ) بتاع أمه(أو ) رجل ماشي ورا مراته(
وخضوع هذا الرجل إلحدى اإلناث، والقائل لم يدرك أن تلك الحاالت التي تهيمن فيها 

الذكر هي نفسها الحاالت التي بدأت فيها سيطرة الذكر على األنثى قديما األنثى على 
وتفسيرها في المثال السابق بشعور أحد الطرفين باالنسحاق وأنه ال معنى لحياته سوى 

 باآلخر
 

وينطبق ذلك على األديان والمعتقدات واألحزاب، فالسني الذي هيمن على تاريخ 
تقريبا من عدد المسلمين لن يرى % 70وع  عام ويشكل مجم1400المسلمين طوال 

الشيعي سوى ضعيفا كالذكر الذي يرى أنثاه، ومثلما يفرض الرجل على النساء طاعته 
عند السنة وإنكارهم ) السلطوية(فالسني سيفرض على الشيعي طاعته، وهذا مصدر فكر 

َألي ظهور شيعي ولو بسيط يفهم منها تنافسا على السيادة، وقد رأيت ذلك ف ور ظهور قوة ُ
 عاما بشكل يصدم الوعي السني وردود أفعاله العنيفة تجاه هذا 40إيران الشيعية منذ 

الظهور الشيعي البسيط، فلم يكف السنة دوال قوية كباكستان والسعودية ومصر وتركيا 
ونمور آسيا وشمال أفريقيا كمثال، لكن رأوا هذا الظهور الشيعي كما يرى الذكوري 

وبالتالي نفهم أن أشد الناس كراهية للمختلف " الفيمنست" النسوية أو المتسلط جماعات
هو الذي يجلس أقصى يمين ظهوره الداللي، فالمعنى من وراء القوة األنثوية داللة على 
تهديد كينونة الرجل وتاريخه في السيادة، كذلك فالمعنى من وراء القوة الشيعية داللة 

 .ي السيادةعلى تهديد كينونة السني وتاريخه ف
 

في المقابل سنرى أن الظروف تخدم أحيانا هؤالء الضعفاء الذين استفادوا من وجود 
 يتوقف – كمثال –األقوياء، فبظاهرة طبيعية وعوامل خارجة عن إرادة الشجرة القوية 

نمو هذه الشجرة وتبدأ مرحلة االكتفاء والتوقف عن االستطالة حتى أن جذورها تتأثر 
وبسلوك البشر والحيوانات في ..الذي يهدد تمددها ورسوخها في التربةبالمناخ والطقس 

الحفر بجوار تلك الجذور، فتنشأ الفرص لألشجار الضعيفة التي كانت تستظل بظلها 
وتستفيد من معادنها في منافسة تلك الشجرة القوية حتى تبدأ رحلة صعودها هي األخرى 

 مساحة العيشوتتشابك فروعهما كتعبير عن صراع ثنائي على 
 
 

وهنا تنشأ ظاهرة فريدة في علم االجتماع وهي أن الشجرة القوية التي اعتادت على 
عيشها بشكل منفرد وشعورا بالقوة والزهو تشعر بالملل والوحدة من وصولها ألعلى 
مستوى صارت فيه وحيدة ال يشاركها أحد، فتنظر لمن دونها كفرصة لكسر هذا الملل 

بالتلذذ : بالصمت على اكتساب الضعفاء لقوتهم وثانيا:  والنمو أوالفتساعدها على الصعود
واالستمتاع في رحاب تلك العالقة الجديدة الضرروية للوجود، وهذا تفسير صمت 
األقوياء في بعض األحيان على صعود الضعفاء بل ومنافستهم أحيانا، فقد ال يفطن القوي 

نظر لما تحت قدميه لشعوره بالوحدة القاتلة مستقبل هذه العالقة وتهديدها لزعامته لكنه ي
وضرورة أن يرى شركاءه في الحياة ومساعدتهم إياه على البقاء، فاإلنسان من تلك 
ِالزاوية كائن اجتماعي صرف ومن فرط التنافس بين األقوياء يصل بعضهم لحالة اكتئاب 

، واألصدقاءقدان التواصل واألحباب نفسية قاتلة لوصوله أعلى مستويات الوحدة وف
 .فينظر لآلخرين دائما موضع شك حتى يمرض بالهواجس واألوهام

 
ّلذا فمن يتمتع بهذه الصفات يصنف اجتماعيا من ..َاإلنسان بالعموم ينجذب للقوة والجمال ُ

ّالصفوة، فالقوي الذي يفرض هيمنته في الحارة الشعبية أو المعروف بالفتوة هو نفسه 
عليها الرجال، والثري الذي يفرض هيمنته بالمنح والهدايا المرأة الجميلة التي يتهافت 

والرشاوي هو نفسه الذكي الذي يتهافت على رأيه العوام، ومثلما يخضع الضعفاء للقوي 
أمال في نيل حمايته والتلذذ بسلطاته ونفوذه يخضع الرجال للمرأة الجميلة والتلذذ بجمالها 

كون الجمال على أشكال متعددة منها جمال الساحر والعيش معها في خيال منفرد، وقد ي
فما ..العقل والروح والشكل فاإلنسان أيضا ينجذب لألذكياء والمتسامحين من تلك الناحية

هنا يكون من صفوة ) القوة والمال والذكاء والتسامح( بالك لو حصل أحدهم على صفات 
  وقديما كانت هذه الفئة..ُالصفوة ، وأمثالهم يلجأون إليهم في القرى والمدن لحل المشكالت
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 . تعمل في بالط الحكام وساحات القضاء لتفردهم وقبولهم االجتماعي الكبير
 

منشأ الصراع هي تلك الفئة تحديدا والتي حصلت بقوتها وجمالها على القبول، فبرغم 
أنهم يمثلون حال وعالجا لمشكالت المجتمع يمثلون أيضا جزءا كبيرا من أزماته، 

لصفوة (اعات كما يشعلها الحكام يشعلها أيضا تلك الصفوة إما منافسة فالحروب والصر
فالصفوة هنا ال تعني المطلق الحكيم ) خضوعا وانسحاقا لرغبة الحاكم(أو ) أخرى منافسة

في الزمكان بل هي صفوة نسبية مرتبطة بمجتمع صغير ترى في تنافسها مع صفوة 
لى البقاء، لذا فنصيحتي لنفسي قبل مجتمع آخر نفس العالقة بين الشجر المتصارع ع

فهؤالء يملكون ..اآلخرين ال تعادي قويا وثريا وجميال وذكيا ومتسامحا من باب الذرائعية
قدرا كبيرا من التأثير على أتباعك قبل خصومك، وال أعنى بذلك االنسحاق والخضوع 

 والحكمة في تناول ولكن أال ينشأ بينك وبينهم صراعا تافها يمكن تفاديه أو تجاوز مسبباته
أبعاده، وال أعني بذلك أيضا ضرورة أو جواز العداء مع الضعفاء والفقراء واألغبياء 
ومتوسطي الجمال بل أن عالقتك بالصفوة هي من ستحمي هؤالء من بطش الصفوة 

 .وأنانيتهم التي قد تظهر ألسباب ال تعرفها وال يمكنك التحكم فيها
 

عضها فهو مثير جدا وبشكل شخصي أحب متابعته من أما الصراع بين تلك الصفوة وب
باب الفضول، فكما أن مونيكا لونيسكي أسقطت بجمالها الرئيس األمريكي كلينتون، أسقط 

تلك السلطة التي عجز الفرنسيون ..دمحم علي بذكاءه الحاد سلطة المماليك لألبد
فوة على الحكم والعثمانيون عن القضاء عليها بل استعانوا بها من باب تعاون الص

وال أعني بذلك مدحا ..واإلدارة، وكذلك أسقط الخوميني بذكاءه الحاد سلطة الشاه اإليراني
للخوميني ودمحم علي وال قبولي بالثورة الدينية والمجازر الجماعية، بل أعني أن خصوم 

ألكثر هؤالء لم يدركوا هذا الذكاء الحاد في وقته وتعاملوا معه كقوة عسكرية البقاء فيها ل
سالحا ، بينما معايير المعركة والميدان كانت مختلفة تماما وتمثل صراعا خاصا بين 
الصفوة ربح فيه األذكياء والحسناوات، فالرجال الذين يلهثون وراء الحسناوات تأثروا 
بحجج ودعايا لونيسكي قبل النظر لمشروعية فعل الرئيس بالقانون األمريكي، وكذلك 

ن وراء األذكياء ويتصارعون ليبقوا بجانبهم صمتوا عن فعل فالعوام الذين يلهثو
الخوميني ودمحم علي، حتى صمت التاريخ كله عن أهم مجزرة جماعية في العصر 

 .الحديث وأهم ثورة دينية ناجحة ربما على اإلطالق
 

وأختم بحادثة لطيفة حيث رأيت في حديقة أحد األصدقاء شجرة جميلة وعظيمة وسط 
َ ليسوا بتلك العظمة والجمال، فسألت عن سر هذه الشجرة قال الصديق شجيرات مهمالت َ

ببساطة أنه يهتم بها في الري والسماد والتهذيب وخالفه ، بل أنه يرعاها كأحد أفراد 
العائلة، وتلك الحادثة في الواقع مكررة لتثبت جانبا آخر من القصة وهو أن الجمال والقوة 

َقد يكونا مكتسبين ألقوياء والحسناوات بالطاقة والجمال هو الذي يشعرهم فمن يمد ا..ُ
بالدفء والوجود كحد أدنى ثم يساعدهم لبلوغ تلك المنزلة الذي قد نرى ذلك في الحياة 
بعض الزوجات سببا في قوة أزواجهن والعكس صحيح، وبعض الجماهير سببا في قوة 

اب هذا القدر من زعمائهم والعكس صحيح، مما يعني وجود عالقة تبادلية في اكتس
التأثير في ذاتها تعاني من لمحة صراع، وهي أنه لوال إهمال الصديق للشجيرات 
األخرى ما حصر اهتمامه بتلك الشجرة العظيمة ولوال إهمال الزعماء لمصالح شعوب 

 ..ومجتمعات أخرى ما حصل على زعامة مجتمعه
 

 األزواج أنفسهم بالحب فمثلما رعى هذا الصديق شجرته بالماء والجهد والمال يرعى
ُوالدفء والمداعبات واللطف حتى يتحول هذا الجمال وتلك المشاعر لقوة نفسية وأسرية 
هائلة تجعلهم قادرين على تحمل الصعوبات ومشقات الحياة، ومثلما أهمل شجيراته يهمل 

ومصدر ذلك ..بعض األزواج عالقتهم حتى تجف وتبرد ثم تشعل حريقا ألتفه األسباب
ال في العادة ال يخص العالقة الثنائية بين األزواج بل لوجود طرف ثالث يتدخل اإلهم

ُغالبا من باب الفضول أو حسن النوايا ، كما أن لو هذه الشجرة العظيمة دعت شجرات 
أخرى عظيمة مثلها للعيش في الحديقة فسوف يؤدي ذلك الستنزاف التربة المحدودة حتى 

ا ومقوماتها بمرور الزمن، وبعدما كانت الشجيرات تفقد تلك الشجرة العظيمة جماله
األخرى مهملة لكنها تعيش على األقل هنا ستموت وتنتهي بفعل هذا االستنزاف وتلك 

 ..األنانية من الشجرة العظيمة
 

حيث أنه وبدخول طرف ثالث في  ويمكن فهم الصراع السني الشيعي على نفس النمط
تعلت بفعل استنزاف التربة اإلسالمية وقابليتها على تلك العالقة تعقدت األزمة تماما واش

لكن الطرف ) الحاكم والمحكوم(أو ) القوي والخاضع(احتواء أبناء المذهبين ولو من باب 
الثالث بدخوله حصل على أموال وجهد وحب وحنان أحد األطراف فشعر اآلخر 

ضيل أحدهما على اآلخر بالضغينة والحقد، مثلما يفرق اآلباء في معاملة أبنائهم حيث وبتف
تنشأ الضغينة واألحقاد التي ظلت موروثة في نسلهم مثلما بقيت هذه األحقاد في المجتمع 
العشائري ، فكلما رأينا صراعا قبليا فهمنا أن أجداد هؤالء لم يكونوا على مستوى 
المسئولية في التعليم والتربية وأن قصورا خاصا شاب سلوكهم في تفضيل أبنائهم مما 

ّرث األبناء هذا الحقد المتبادل ، الذي لم يتوقف على الحروب الخاصة بينهم بل رأوا في و
مثلما  الحرب مع أصدقائهم الغرباء فرصة لرد الجميل وتعويض هذا الشعور بالنقص

يخطئ بعض العرب اآلن في الحرب لصالح أمريكا مثال أو لصالح إيران، وقديما كان 
م والمناذرة لصالح الفرس ، هذا أصله جفاف المشاعر الغساسنة يحاربون لصالح الرو

ِبين األخوة للحد الذي صار فيه العداء هو الطبيعي وما دون ذلك هو عارض، ولو طبقنا 
ذلك على مثال األزواج فالبشرية تبحث عن الجنس كسلوك غريزي مملوك باألصالة ال 

ضالتهما الجنسية مع شريك أحد ينازعهم فيه ، وهو يعني أن الرجل والمرأة لو لم يجدا 
مشروع سيجدوها بطريق غير مشروع، وعقاب المجتمع هنا ال طائل منه فهو أشبه 

بينما بكاء الطفل غريزي وطبيعي بينما الجنس غريزي ..بعقاب الطفل على بكاءه
وطبيعي، ومثلما وجد العربي ضالته قديما مع الفرس والروم كطريق يشعره بالدفء 

 الشريك الجنسي شريكه بنفس الصورة، مما يعني أن ما يسميه والحب والمصلحة وجد
هو سلوك طبيعي لإلنسان يحدث بفقدان حاجته الطبيعية وعقاب ) خيانة وعمالة(البعض 

   لى فعل منه يراه عاديامجتمعه ع
  
  
  
  
  

 مقدمة 
هكذا صهر الجنوب حزن قانا سكاكين وبنادق وصواريخ وهزائم 

دولة "ما زالت تتوالى فيما يسميه إعالمنا الرسمي بال خجل 
، ماخور بناه سماسرة العالم على أرضنا المقدسة، المجد "اسرائيل

ألبطال الجنوب يهدمون الماخور على السماسرة ويعيدون بناء 
 .وطن الناس والسماء على هذه األرض

--- 
 تتفتق عنهم دروب الجنوب براكينها

 ًلوال التشهد تحسبهم أجال
 رقـقته عيون بهن علي يجوب المدى

ًشاهرا منذ ألـف سـيوفـا ًٍ 
 يصلي بها في رقـاب الـغـزاة
 وأصحابه اغرورقوا بالدموع

 لعل لقد قصروا
 حسب ما يفهمون العطاء...ربما

 وماذا أسمي إذا الجود
 مد يديه بكل الندى

 ا الموت والدم والدمع والذكرياتصنعو
 ًسالحا من الصعب ادراكه، نيله

 فالشهادة ليست تباع
 وال الغرب يملكها

 إلى القدس، أطفال قانا
 أناروا الشموع

 ًوسالت مع الدمع نهرا
 من الحب ضم القيامة والمسجدا

 قف بما فيك من كبرياء
 بصمت المكان يحدق فيك المكان

 هنا امتزج اللحم بالصرخات
 ذاب الحديدو

 وما زال طفل تفحم بعد يناغي
 وطفل بال شفتين ويرضع
 بعد الحليب على األرض

 قبل ثرى األمهات
 هنا يقسم الذاهبون الى الثأر

 أن يستمر القتال إلى ما وراء البحار
 أو استشهدوا

 يمسكون التراب بكف
 وكل السماء بكف

 تبارك لبنان وعي جنوبك
 يمسك بالعالمين

 نجوم السماء هدى
   ونجوم التراب هدى
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 صلنا إلى شق مهم من أسباب العنف الديني والمرتكزات و

التي يتخذ منها منطلقا لتكوين الحاضنة البشرية المالئمة 
ومن خالل هذا  ،دة دوما لالنخراط في هذه الظاهرةوالمستع

االستعراض ال بد أن نؤشر للدور البشري الفاعل الذي يسوق 
ة ويدعمها فكريا ويجني متن ورائها مكاسب سياسية للظاهر

، لغطاء وليس بمعنى الكسب اإليمانيوأجتماعية ودينية بمعنى ا
نحن نعرف أن أي فكرة في هذا الكون يحتاج لجانب أقتصادي 
ومادي يعتمد عليه في توسيع دائرة النفوذ والسلطة بما يسهل له 

مشروع ومن ورائها أن يدفع بأتجاه مصالح الفئة القائمة على ال
 .الخلفيات الداعمة والمنشئة له

 
يستغل الفاعل الديني الذي يؤمن بالعنف طريقا النص الديني أستغالال بشعا من خالل 

قاعدة خذ تسخير المقتضيات المالية والتكاليف الشرعية التي تأتي من أهمها في الدرجة 
بتبريرات وذرائع دينية تحرف وتحوير المراد من هذا األخذ  ،من أموالهم صدقة تزكيهم

ألجل قبض األموال وأخذها من عموم المسلمين وحتى الفقراء المعدمين الذين يبحثون 
عن أي طريق للخالص والتطهير من الملوثات الدنيوية وتحت عناوين شتى خمس زكاة 

، وعندما قاعدة التي يديرها الفاعل الدينيصدقات وقف وغيرها وهذا يعتمد على سعة ال
خذا هذا الفاعل شعار الدفاع عن الدين والجهاد في سبيل هللا نجد أن القاعدة تتوسع يت

ا على الثقة طبيعيا دون أن يسأل المؤمن حقيقة وكيفية إدارة أمواله المأخوذة أعتماد
، ومن هنا يستفيد الفاعل من الشعار ومن رعاية العنف لتعظيم الممنوحة لرجل الدين
ة وربطها بالهدف الذي يسعى له بتشجيع التطرف والمغاالة بدواع القاعدة المالية والمادي

 .العنف والدعوة له
 

الفاعل الديني الصادق مع هللا والخاضع لروحية النص الديني يتميز بالتزامه بقاعدة 
الدعوى  بالحسنى والدفع بالتي هي أحسن بأعتبار يقيني منه بأن هللا هو صاحب الحق 

راف والظلم والتوكل على مقدرته الخاصة في ذلك دون أن يمنح في معالجة قضية االنح
 نفسه أو أي مخلوق أخر منزلة الفصل بين الناس والخصوم في مسائل تتميز بالحساسية

، لذا يلجأ هذا الفاعل دوما إلى المنهج السلمي وخاصة مسألة الدم والعرض والمال
صية الدينية الفردية دون الجمعية والمسامحة وتأويل األمور بما فيها مسألة المس بالشخ

إلى مقام الصبر والتصبر وبذل الجهد الشخصي لتحسين الوضع ومنها أعادة توزيع 
الثروة والمال دولة بين الحقوق الدينية وفق قاعدة األسداس المعروفة والتي ال تجعل من 

 العنفي ، هذا المنهج الرسالي هو األولى بالمراعاة واألخذ به دون أستخداماألغنياء
 .مواجهة االنحرافات والميل الطبقي واختالل توزيع الثروة

 
الحقيقة أن الفاعل األول والذي يدعوا للعنف في مواجهة المجتمع هو المسبب األساسي 
والحقيقي لكل االنحرافات األجتماعية والسياسية التي أصابت وتصيب المجتمع ومنبع 

خر لخدمة السلطة أكثر من أداء خدمة الخلل يكمن من كونه ذيل سياسي للسلطة ومس
دينية أصالحية للمجتمع، اكثر دعاة الفتنة العنفية على مر التاريخ هم من رجال السلطة 
وممن تخرج من المدرسة المحافظة التي كانت تداهن السلطان وتدافع عن انحرافاته 

يستخدم ذراعا وميوله الال إنسانية وكان دائما يستخدم مطية للدفاع عن مصالح السلطة و
لتصفية خصوم السلطة بتضخيم المفاهيم المعادية للخروج عن السلطة والتسامح 

 .والمهادنة مع النصوص التي تفضح الميل السلطوي
 

لقد كانت المدرسة المحافظة والتي تمثل بالمنهج السياسي الديني الذي يعاضد السلطة أيا 
والتي لها جذور تأريخية في النشأة كانت وبأي شكل أتت سواء أكانت ظالمة أو متعسفة 

نتيجة الصراعات السياسية األولى هي المعين الذي ال ينضب الذي يغذي المجتمع 
بأسباب الخروج القهري على المجتمع عندما تبرر الظلم وتدعو للصمت عنه بحجة 
الخشية من الخروج من الملة مما أدى لهذه السلطة وملحقاتها السياسية واألجتماعية 

معان في استغالل اإلنسان وسلب الحقوق تحت الكثير من العناوين ومتسلحة بفتاوى باإل

جاهزة تبرر دوما أن الغضب الرباني الذي يصيب المجتمع ويعرقل حركته هو نتاج 
في األخر غضب الرب على الناس لخروجهم عن الدين وعدم إطاعة أولي األمر التي هم 

حرك الناس للخروج عن دين هللا هم الكفار ومن هم ، وأن الذي يواألول السلطة وملحقاته
منزلته وذلك محاربة لإلسالم فأي دعوة لإلصالح إنما هي فساد مصدره الخارج وعليه 

 .ال بد من مواجهة الخارج بالعنف الدموي تطهيرا للنفس
 

ن الفاعل الديني هنا يحتل الجذوة التي توقد الفتيل ولكن من دون العوامل المساعدة ال يمك
لهذه الجذوة أن تشتعل ويستثمرها الفاعل لتحقيق أهداف مخطط لها ومرسوم لها مسار 
محدد يدور بين هدفين األول تحقيق امتصاص عوامل العنف التي ستتوجه نحو السلطة 

مقابل تسهيل  ،ل الديني مما يشكل لها مظلة أمانالحاكمة التي يتبعها ويتحالف معها الفاع
والمشاركة في ل واألتصال مما يجعلها قادرة على فعل العنف لهذه الفئة طرق التواص

، وثانيا التخلص من أثار البطالة األجتماعية ومصادر التوتر من األهداف المخطط لها
خالل فرزها وطردها خارج المجتمع، وهو بذلك يحقق للسلطة عدة أهداف من خالل 

ستخدام هذه الفئة ضد أهداف أثارة روح الكراهية والعنف ضد الغير المخالف فضال عن أ
محددة قد تشكل إحراجا للسلطة الحاكمة وخاصة في صراع المذاهب وأتباع سياسة 

 .اإلقصاء والتهميش
 

االنحرافات البنيوية األجتماعية دوما تشكل عامل خطر على السلطة الحاكمة ونجاح 
األجتماعي السلطة في تفريغ الشحنات هذه دليل على نجاحها في أعادة ترتيب البيت 

وهناك عدة طرق أجتماعية تتناول الكيفية اإليجابية للمعالجة وتتخذ بعض المجتمعات 
، إال أن المجتمعات التي تمتهن تها بهذا األتجاهمعاهد ومراكز متخصصة تسخر خدما

السياسة من باب رؤية سلفية ذات طابع ديني تلجأ للمعالجة من خالل مؤديات وطرق 
ر المشكلة وأسبابها وعواملها األصلية التي يشكل وجود هذه سلبيه ال تبحث في جذو

السلطة ورؤيتها المتخلفة لدور اإلنسان الذي ال يعدو في نظرها أكثر من عبد مطيع لسيده 
إلى سلوك الطريق التقريعي الذي يخير فيه اإلنسان بين الطاعة العمياء أو المزيد من 

 .ل اإلنسان لإلستسالم والعجز والخنوعالعقوبات األجتماعية لحد اإلنهاك الذي يوص
 

معالجة اإلنحراف بالوسائل القهرية ال تنجح دائما في إسكات صوت الثورة الشعبية وال 
يمكن أن تكون حال ناجحا دوما في مواجهة المجتمع وخاصة مع تطور وسائل األتصال 

لوسطى وهي وتغلغل الصحوة الفكرية والدينية في أواسط مهمة من الطبقتين الدنيا وا
، كان ال بد من تسخير العامل لبناء التنظيمي لمجتمعات التدينالقاعدة األهم أجتماعيا في ا

الديني وبالذات المحفزات الغريزية لتتحرك نحو جذب العناصر التي تتميز بقدرة ذاتية 
انفجارية وتخريبية وزجها في المشروع العنفي وتخريجها في أطار خارجي لتكسب بذلك 

قيقية لتفادي انفجارها داخليا وثانيا محاصرة وإخافة الصوت الحر الصوت فرصة ح
األخر المنادي بالتحرر من خالل توجيه بعض العنف هذا بمواجهته وبالتالي صد كل 
الهزات األجتماعية من مهدها وهذا سالح أثبت خطره االرتدادي على ذات المجتمع 

علية على محركاته ومباعثه التي تتخذ خاصة بعد عدم القدرة التامة على السيطرة الف
منحنى عدائي ضد السلطة كما حصل مع السعودية وبعض أجنحة القاعدة التي تسللت 

 .الى داخل المجتمع السعودي
 

الحلول القهرية ممكن تؤجل االنفجار والتشظي داخل المجتمع المنغلق دينيا لكنه سريعا 
ة الدولة والمجتمع الديني ن سلطما يتمظهر في المجتمعات األكثر حرية وتحرر م

، مما يشكل به فرزا حقيقيا بين التيارات العنفية والتيارات األكثر ليبرالية وواقعية المغلق
منها مما يشكل أستقطاب حقيقي يظهر بصورة صراعات جذرية في المجتمع تؤدي إلى 

ثر الصدام والصراع المسلح بين قوتين األولى تريد أن تفرض شروط محافظة وأك
أصولية وتشدد وتستخدم العنف وسيلة وبين قوى تقف خلف الدولة وقواها المدنية للدفاع 

مؤديات وأهداف الفريق عن حقها في أختيار النمط األجتماعي التي ترغب به خارج 
، هذه المواجهة ال تنتهي دوما بسرعة وقد تترك أثارا بنيوية وخلل في المجتمع األول

، ألن الوازع الديني يتداخل دوما مع الوازع وتتعافى منهاالشى تمتد لسنوات حتى تت
الطبقي فيتحول الصراع إلى صرع طبقي مصلحي له صبغة دينية ويتحول مفهومه إلى 
عناوين تاريخية كما شهدنا ذلك في الساحتين المصرية والسورية وكما حدث بعنوان 

 .سياسي كبير في الجزائر وليبيا الحقا
 

يحتاج لجهد أقتصادي مدروس يخفف العبء عن المواطن الفقير الحل في هذه الحالة 
ويحيد الطبقات ذات الدخل المحدود من اإلنخراط بالمشروع العنفي من خالل ربط 
اإلنسان بحركة األنتاج وعدم السماح له بالتحجج بعوامل الفقر والتفقير، هذه المعالجة لها 

شر بالقاعد الدينية والتربوية التي حظ كبير بالنجاح لو صاحبها منهج تعريفي وسطي يب
يؤمن بها اإلسالم الوسطي مترافق مع أعادة قراءة المنهج التربوي وربطه بالتوعية 
الدينية واالجتماعية والسياسية التي تربط اإلنسان بالمصلحة األجتماعية الجدلية التي 

اركة السياسية تؤمن بقسيمة اإلنسان وأحترام وجوده وحقه بالحياة ومحاولة توسيع المش
وإخراجها من النمط النخبوي إلى النمط الشعبي العريض وتحسيس المجتمع أنه مسئول 

    إدارة جزء من المسئولية الوطنيةفعليا في

 
 

  

 العراق



 

LEFTIST 

 

  
  

ار -34         ات ال د:: ال ل ::  61 رق  الع                                  2021أيل

  
  
  
  
  

.

.

.

.
 

 

  

 العراق



 

  

  

  

 سورية

 



  
1 – The Writer | Issue No 24 :: April  2019 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Issue No. 61 :: August  2021                                                                                                                                                                                                  2120  أيلول  ::61 العدد رقم        Specializd in Written Creativity and Freedom of Thought 

 

  
  
  
 
 
 
 









 

The First Progressive Multi-Cultural Review in Diaspora 
Academic – Political – Critical – Ideological and Cultural 

Majed A. Mohamed 
Respecting the Reader  

 


