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 الكاتب مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين
في أوروبا ،أمريكا الشمالية ،والوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال ،ومن ثم البديل ،إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة.
تقصد مجلة الكاتب إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن ،محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي،
المفضي إلى السوية الثقافية ،والمحفز إلى مزيد من التﻼحم بين الثقافي – الفكري ،بل وحتى السياسي في زمن
أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى اﻷخذ بالتي هي أحسن ،ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واﻷحزاب ،وأصبح المثقف أو أشباهه ،والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك
يشترى ويباع في أسواق نخاسة اﻷنظمة واﻷجهزة والسفارات والغرف السوداء.
إنساننا اللبناني والعربي في اﻷوطان اﻷم ،وفي المهاجر والمنافي ،يجب أن ينهض ،وثقافتنا ينبغي أن تتطور
وتتوطد ،وﻻبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر .فكل إبداع هو كوة حرية ،وكل فعل هو
انعتاق ،وكل تﻼحم فكر إنساني هو زمن آت.
تمر حيوات ،بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز اﻻبداع وتثمر الحرية ،ولمجلة الكاتب فيها سويعة ،لو عانقت
أقﻼمكم واحتضانكم لها ،وﻻ وقت يمر دون بشاراته.
يعمل فريق مجلة الكاتب وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجل:
توثيق الثقافة والفن اﻻنساني اللبناني والعربي ،القديم والموروث ،وتقديمه إلى

المجتمعات الغير عربية بالوسائل اﻻكاديمية ،عبر محاضرات ثقافية ،وترجمة دراسات عن
الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي ،ومن خﻼل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع
موسيقيين أكاديميين غربيين.
يشجع ويتبنى فريق الكاتب أعمال الكتاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب ،أو

المتحدرون من أصول عربية ،ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة الكاتب التي تصدر بعدة لغات،
كما يتم التعريف بتلك اﻷعمال واﻻبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في اﻷوطان اﻷم
أو المهاجر.
يؤمن فريق مجلة الكاتب بحرية الفكر والتعبير ،ويعتبرهما ركيزة أساسية لبناء

المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي ،الغير طائفي ،والذي يسوده العدل والمساواة والقانون.
يعمل فريق الكاتب مع المثقفين والمبدعين التقدميين اﻻوروبيين والعرب في التبشير

بضرورة السﻼم في الشرق بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واﻻقتصادي مع دولة
إسرائيل ،ليس ﻷننا ﻻ نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق ،بل ﻷنه ﻻ يمكن أن يكون هنالك
سﻼم في ظل اﻻستمرار بسياسة اﻻعتقاﻻت الجماعية ،ومصادرة اﻷراضي ،واﻻعتداءات
العسكرية التي ﻻ تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة.
يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة ،وكذلط تكاليف الموقع

اﻻلكتروني عبر نشر بعض اﻻعﻼنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية .إنما
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق ﻻصدراها ،وتبرعات الكتاب والمبدعين
بانتاجهم الفكري.
يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
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 في كل عام … ومع ذكرى هزيمة فلسطين في بيروت )يحلو للبعض تسميتها باﻻنسحاب(… أعود إلى أرشيفي المرئي  ...وأعيد
مشاهدة هزيمتنا … ليس فقط أمام الجيش النازي اليهودي … بل هزيمة مشروعنا اللبناني الوطني الديمقراطي العلماني.
أوقف الفيديو على وجوه صديقات يطلقن الرصاص على السماء … أو أعيد اﻻستماع إلى ما قاله جورج حاوي  ...والياس عطا ...
وياسر عرفات … وجورج حبش  ...ونايف حواتمة  ...ومقاتلون من مختلف الفصائل الفلسطينية واللبنانية عن "اﻻنسحاب" من بيروت.
وجوه أعرفها … لكن الذاكرة لم تعد تسعفني باﻷسماء …
يا ﷲ … كم كنا جميلون رغم غبار القذائف وعرق الخوف.
ياسر عرفات قال  ...أنا عائد إلى فلسطين  ...وكذلك قال جورج حبش  ...ونايف حواتمة وغيرهم  ...وأجبناهم بلسان جورج حاوي ...
نلقاكم في فلسطين.
هل حقا عدتم إلى فلسطين؟
أنا الشاهد على مجزرة إسرائيل … وأنا الشاهد على مجزرة اجتياح عقولنا وطنيا وقوميا وعروبيا …
هل حقا عدتم إلى فلسطين؟؟؟

رئيس التحرير

ﻻ ،لم تعودوا … وفلسطين التي قاتلتم وقاتلنا ﻷجلها … لم يتبق منها سوى أحﻼم العجائز وحكاياتهم … وشعب يتأسرل طواعية …
وعن سابق تصور وتصميم …
شعب  ..يدافع عن قضيته كمتضامن غريب وليس كأبن البلد …
هل حقا عدتم إلى فلسطين؟
أعرف  ...الحقيقة قاتلة … وأنا أعترف بأني سادي في عشق الوطن وأستمتع بنكئ الجرح …
أنا الشاهد الذي ﻻ يعرف ابتﻼع لسانه على مسؤولين كانوا جرذان مﻼجيء وبارات في بيروت أثناء القصف … وعندما سمحت لهم
إسرائيل بالعودة إلى شبه فلسطين )الضفة وغزة( … أصبحوا يمارسون نفس ما كانوا يمارسونه في بيروت ...
تساوم على جسدها مقابل الراتب الشهري.
زوجة أو أخت أو أم شهيد ...
َ
“مثقفون” فلسطينيون  ...ينتظرون في المقاهي والحانات من يحررهم من اﻻحتﻼل  ...ﻷن وقتهم ممتليء بكتابة قصائد مائية وكهربائية
 ...وأحيانا منوية … عن فلسطين والمسجد اﻷقصى … أما كنيسة القيامة فقد أصبحت ذكرى...
قيادات فلسطينية … لديهم خادمات وسكرتيرات وسيارات ومرافقين … كما كانوا في جمهورية الفاكهاني السائبة …
قيادات فالتة … كالكﻼب الشاردة على صفحات التواصل اﻻجتماعي … تبكي فلسطين ونكبتها … وتكتب لك معاتبة وغاضبة لعدم
إهتمامك لما يكتبوه … وتقصيرك في عدم ” الﻼيك”.
هل حقا عدتم إلى فلسطين؟؟
كل الحقائق أصيبت بالسفلس الثوري … والعقم البروليتاري … وطل سﻼحي من جراحي أصبحت ﻻ تغنى سوى في اﻷعراس …
وعائدون أضاعت اﻻتجاهات لكثرة تناول الويسكي وأصبح اتجاهها ألمانيا والسويد والدنمارك بدﻻ من حيفا ويافو ويبوس  ...أما يا زهرة
النيران في أرض الجليل  ...والنجمة الحمراء والمتراس  ...فقد أصبحتا متعهدا رسميا ووكيﻼ حصريا لمنظمات اﻷن جي أو ...
بالنسبة لي … فأنا كفرت بكل العقائد واﻷحزاب والثورات والسﻼح الثورجي  ...لكني أعرف حقيقة واحدة … أن أمي من حيفا …



في كل عام  ..ومنذ هزيمة بيروت  ..أتزلبط من كل مﻼبسي … أجلس محاطا باﻵﻻت الموسيقية وأوراق النوتة  ..وصورا تأبى أن تغادر
الذاكرة عن مقاتﻼت ومقاتلين أعرفهم رحلوا.
في كل عام ..
أدير جهاز الفيديو … وأعيد مشاهدة فيديوهات عمرها أكثر من ربع قرن … متجردا متزلبطا من كل مﻼبسي … إﻻ من بروتيل
)فانيﻼ( بألوان علمنا اللبناني … وكيلوت )كلسون أو شنتان( أحمر بلون علم الرفاق السوفيت المنقرض … وأنظر من الشباك إلى السماء
 ...وأصرخ“ :يا ﷲ  ...بكافة نسخه اﻻسﻼمية واليهودية والمسيحية … كم كنا أغبياء”.
ﻻ ماركس بقي ماركس  ..وﻻ لبنان بقي لبنان … وﻻ فلسطين هي فلسطين …

ما أريده اﻵن في هذه اللحظة … هو أن تأتي حبيبتي وتضمني إلى صدرها كوطن  ...نرمي فيديوهات مذلة بيروت الفلسطينية وهزيمتنا
في الحركة الوطنية اللبنانية …
نضيء شمعة …
نتعرى …
نكتب رسائل حب إلى كل الشهداء النادمين على موتهم ...
ثم ...
ننام.
اليساري
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 ماذا لو استفاق العرب ذات يوم ووجدوا بﻼدهم دون حروب أهلية ،ودون حكام
طغاة ،ودون أصولية دينية ،ودون تدخﻼت أجنبية؟
ينصرف العرب الى أعمالهم ،للعمل بجد وكد وإصرار؛ يتواصلون بحيث يكون للسياسة
مكان مركزي في فكرهم ووعيهم؛ يبحثون اﻷمور بعقﻼنية .توضع المصلحة الفردية في
انسجام مع المصلحة العامة؛ ويؤسسون الدولة على أساس المصلحة العامة؛ يتعاونون في
تقديم المساعدة لبعضهم البعض؛ تزول البغضاء ،أو تكاد تزول ،لمن يخالف في الرأي أو
الدين أو المذهب أو اﻹثنية .أما فيما يخص العمل واﻹنتاج ،فإن العمل يقود الى إنتاج
أكبر إذ يجد الفرد نفسه يعمل لمصلحته ولمصلحة مجتمعه في آن واحد .ستكون اﻷجور
أعلى ،وستكون حوافز العمل أعلى .سيعتمد المجتمع على العمل واﻹنتاج ،ليتخطى
اﻻستهﻼك .وسيكون اﻻدخار طريقا لبناء المستقبل باﻻتكال على النفس ﻻ على
والتسول .سيتعاملون مع البيئة بما يتفق مع قواعد التنمية واﻻستدامة .ستكون
المساعدات
ّ
مواردهم الطبيعية وكل المواد الخام المستخرجة من تحت اﻷرض ملك المجتمع ﻻ كما
اﻵن .هي ملك الدولة باﻻسم ،لكنها ملك الشركات عابرة القارات بالفعل .وستكون السيادة
مكتملة بالفعل حيث يكون لكل بلد عربي حرية التصرف بموارده وماله وأرضه
وعرضه ودولته.
وسيشهد الدين تحوﻻ جذريا ،ليصبح في سبيل اﻹنسان ،ﻻ اﻹنسان في سبيل الدين.
ستتغير النظرة الى ﷲ .سيكون إله العطف والرحمة ولن يجد ضرورة للثواب والعقاب.
ّ
سينظر العربي الى اﻷديان على أنها حمالة أوجه مختلفة لﻺيمان با  .سيقبل الغير.
سيألف المختلف .سوف يؤكد على اﻻختﻼف ﻻ من باب التسامح بل من باب أن في
اﻻختﻼف ثروة ثقافية ،وأن الثقافة التي تنغلق على نفسها تموت.
سيتعامل مع اﻹسرائيلي كيهودي ﻻ كصهيوني .يبقى منهم من حافظ على يهوديته ونبذ
صهيونيته .لن يجد الصهاينة لهم مكانا في هذا المجتمع .الصهيوني بطبيعته ﻻ يطيق
تنوع المجتمع وتعدديته .سيرى نفسه معزوﻻً .سيعود الى حيث أتى هو
اﻻختﻼف .يكره ّ
أو أباؤه أو أجداده .لن ُيكره أي منهم على الهجرة ،لكن أي منهم ﻻ يستطيع العيش في
مجتمع عربي لم يعد مزبلة التاريخ .ﻻ يستطيع الصهيوني العيش واﻻستمرار إﻻ في
أرض محاطة بدول عربية استبدادية ،أصولية ،منهكة .تحوم حول الدين وتكرس
مجتمعاتها لنهايات إنسانية وغير دينية .ﻻ ألهة مزيفون .ينتهي دور هؤﻻء عندما يستفيق
العرب.
في السياسة ،سيجد العربي نفسه في دولة ،بحيث تكون الدولة أكثر من سلطة .ﻻ تكون
ّ
تتشكل من مواطنين .المواطن بالتعريف هو الفرد الذي يشارك في
الدولة كذلك إﻻ عندما
الدولة ويرفض أن يكون من رعايا السلطان وأكباش الطوائف .سوف يمارس المواطن
السياسة ليس في سبيل التنافس على السلطة )وله الحق في ذلك( ،بل في سبيل التسويات،
إذ تستدعي اﻻختﻼفات تسويات تتجاوز الخﻼفات .ستكون السياسة جزءاً من حياته
اليومية .لن يمثله أو ينوب عنه أمام ﷲ رجل الدين .ولن يمثله أو ينوب عنه أمام المجتمع
رجل السلطة .هو مصدر كل سلطة والتمثيل الديمقراطي لن يكون فقط بيد من ينالون
أصواتا ً أكثر في صندوق اﻻقتراع .مهمة أهل السلطة إدارة المجتمع .مهمة النواب
التعبير عن المجتمع وليس العمل والتفكير بالنيابة عنه .هكذا تحمى السياسة من أخطار
الديمقراطية .هذه ليست حصيلة اﻷصوات في صندوق اﻻقتراع وحسب ،بل هي حصيلة
الحوار اليومي في المجتمع ومع المجتمع ومن أجل المجتمع .اﻹنسان هو الغاية والهدف،
واﻹنسانية تنطبق على من هم شركاء في الدولة أو في دول أخرى.
لن يحتاج هذا المجتمع الى مستبد عادل .سيكون هو مجتمعا عادﻻً .سوف ينبع العدل من
طبيعته اﻹنسانية ،بدل من مقوﻻت تسقط عليه من السماء أو ممن ينوب عن السماء في
كرسي اﻻستبداد أو في الجمود العقلي أو الديني.
سيكون هذا المواطن حرا بطبيعة اﻷمور ﻷنه هو من تتشكل منه الدولة .دولة المواطنين
ﻻ مكان فيها لﻼستبداد .المواطنون اﻷحرار يحترمون أنفسهم وسيرى كل من يحاول
اﻻستبداد أنه ذليل فاقد اﻻحترام .المجد والعظمة في هذا المجتمع هما للفرد المواطن
المشارك في الدولة .مشاركة الجميع ﻻ تسمح لﻼستبداد بالوجود هذا من طبيعة اﻷمور.
حرية المواطن تنبع من ضميره وﻻ ُتملى عليه .سيجد المواطن ،وقد أصبح مواطنا ً فعليا،
أنه في تناغم مع إله اللطف .إله الثواب والعقاب ﻻ يتناغم إﻻ مع أهل اﻻستبداد.
ﻻ ينشد هذا المجتمع اﻹجماع ﻷنه مجتمع اﻻختﻼف .مجتمع الذات اﻹنسانية التي ّ
تفكر.
استقﻼليتها نابعة من نفسها .حريتها من ذاتها .ضميرها حريتها .الحرية ﻻ ما يراه فيك
اﻵخر بل ما ترى أنت في نفسك؛ منها تصدر أراؤك .على وعيها تستند سلوكياتك.
عروبيــة العربي يحددها هو .العربي من قـــال عن نفسه أنه عربي .النطق بالعربية أحد
5 – The Leftist Writer :: Issue No. 72 :: September 2022

محددات هذه الهوية .ومن أراد غير هذه الهوية من سكان المنطقة
ﻷسباب إثنية ،أو طائفية ،أو قومية ،ألخ… له حق اﻻنفصال ،أو
الفيدرالية ،أو حتى الكونفيدرالية .سيكون نوعا من اﻻستبداد إذا
فرض على غير من يفترضون أنفسهم عربا ً البقاء فيها إذا أرادوا
العكس .العروبة تتحقق باﻻختﻼف ﻻ بالتشابه .حتى الهوية
العربية المشتركة هي هوية مختلفين ﻻ متشابهين .لسنا في متحف
الشمع حتى نكون متشابهين ،وكل منا نسخة عن اﻵخر .اﻻستبداد
يريدنا كذلك .يبغي اﻻستبداد التشابه ﻷن اﻷمر واحد وعلى
التقيد بأمر صاحب السلطة ليكونوا متشابهين.
الجميع ّ

لبنان

ﻻ شأن للدولة بالقومية .إذا كان هناك قومية فهي ستكون قومية الدولة ﻻ قومية اﻷمة.
وإذا تحققت اﻷمة فهي ستكون أمة دولة ﻻ دولة أمة .تخضع السلطة في الدولة المرتجاة
للناس ﻻ لقومية ميتافيزيقية هي نتاج مخيلة بعض المثقفين .اﻷمة ُتصنعُ .تصنع للمستقبل.
وليست كيانا معطى يهبط علينا مما بعد الطبيعة أو فوقها .ليست اﻷمة كيانا ميتافيزيقيا ً
متخيﻼً .بل هي إرادة للمستقبل وكيانا ً ُيصنع .مجتمع المواطنين يحتاج الى دولة قبل كل
شيء .الدولة يصنعها المواطنون ﻻ الرعايا الذين يتقيدون باحكام الغير وأوامر الغير
وتفكير الغير .كل مواطن له الحق بالتفكير والسلوك انطﻼقا ً من ضميره ﻻ من ضمير
الغير.
وفيما يتعلق بالفلسفة ،هي حق واجب .تبحث انطﻼقا من السؤال والتساؤل في الكيف،
والكم ،والى متى ،والى أين .ليس همها أصل اﻷشياء والكائنات بل مصير اﻷشياء
وبالتطور والمصير،
والكائنات .هي علم المستقبل ﻻ الماضي .المستقبل متعلق بالتاريخ
ّ
تجمد وانقضى .المستقبل هو فعل مضارع ﻻ فعﻼً ماضيا ً .المضارع وجهه
وليس بماض ّ
تقدم المستقبل .الفعل الماضي ردة على الحاضر والمستقبل؛ ردة على المضارع.
والفلسفة تصير ﻻ علم المقوﻻت بل علم الحروف .علم المقوﻻت يبحث في التركيبات
الذهنية الجاهزة .علم الحروف )أين ،ومتى ،وحتى ،الخ…( يبحث في اتجاهات
المستقبل .علم الحروف ذو أولوية على علم المقوﻻت.
مع تبسيط علم الفلسفة يحدث تبسيط علم اللغة .يحتاج علم المقوﻻت المبسطة الى لغة
مبسطة .تعقيد قواعد اللغة ونحوها يتجه الى مقوﻻت معقدة يستحيل على العقل فهمها
وإدراكها .تصير الفلسفة ﻻ حكرا على النخبة .يحتاج المواطنون الى فلسفة عملية تساءل
عما يعانونه وتجيب عما يعانونه .ﻻ يحتاج المواطنون الى الميتافيزيقيا )ما بعد أو ما
وراء الطبيعة( بل الى علم الطبيعة ذاتها .ﻻ يوجد في الطبيعة إﻻ ما يمكن معرفته أو هو
احتمال للمعرفة .إذا كان معظم ما في الطبيعة مجهوﻻً فإنه قابل للمعرفة .والمعرفة انتقال
من المعلوم الى المجهول .والمجهول ًيدرك بالعقل والتجربة .بالعقل المبني على التجربة.
المقوﻻت عائق في وجه المعرفة ،إذ أنها تجمدها في أطر محدودة.
أما المصلحة ،فهي ليست المصلحة المادية وحسب .ﻻ تقاس بالمال ،آفة هذا العصر .هي
تقاس بين إرادة المواطن وعمل الدولة أو السلطة .المطابقة بين المواطن والدولة حاصلة
بالتعريف .المشكلة هي المطابقة بين المواطن والسلطة .عندما تفترقان ،تخرج السلطة
تتحول الدولة الى سلطة ،والسلطة الى
من الدولة وتفرغها من مضمونها اﻷساسي.
ّ
استبداد.
The Leftist
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أمر الوحدة العربية لن يتخلى عنه العرب ،ﻷن فيه مصلحة ومستقبل وتاريخ .العمل
الوحدوي يكون باحترام الدول العربية والحفاظ عليها وجعل كل منها قومية يكون فيها
الوﻻء للدولة كقومية .وهذا ﻻ يتناقض مع العروبة بل يؤسس لعروبة جديدة يكون
معيارها الوحيد اﻻنتماء إليها .ومن الطبيعي أن تكون العربية لغة اﻻنتماء للعروبة .في
عالم البؤس الذي نعيشه لم يبق لنا إﻻ اللغة والشعر .الشعر الحقيقي يعبر عن أحزان
شعوبنا ويحفزها نحو مستقبل أفضل.
في الديبلوماسية ﻻ أعداء لﻸمة في الخارج ،وفي الجوار خاصة .كما ﻻ أعداء في
الداخل .من في الخارج ويجمعنا بهم اﻹسﻼم ،فليكن إسﻼمهم مختلفا ً .اﻻختﻼف في الشأن
الخارجي صنو اﻻختﻼف الداخلي .المجتمع الذي يتكل على نفسه ويعتمد على إنتاجه
وموارده الداخلية وتماسكه اﻻجتماعي ﻻ يخشى اﻻمبريالية ومؤامراتها .هناك امبريالية
ذات مخططات ومؤامرات علينا ،نواجهها بالعمل واﻹنتاج والتماسك اﻻجتماعي .ما من
قوة عظمى تغلب أمة صغيرة متماسكة إﻻ إذا كانت هذه تنخر فيها الخﻼفات الداخلية
والطائفية واﻹثنية .أمة قائمة على اﻻختﻼف وقبوله ﻻ تخشى الخارج وذلك بسبب
تماسكها.
في الثقافة ،يزدهر المجتمع في اﻻنفتاح على الثقافات اﻷخرى واﻷخذ بمقتضيات الثقافة
العالمية .يكون ذلك باﻻنفتاح الداخلي والحوار الدائم والنقاش في المسائل ،كبيرها
وصغيرها .أخطر ما يعيب الثقافة هو اﻻنغﻼق على ذاتها؛ أفضل ما يصيبها ويساهم في
يكمل اﻵخر .ﻻ
انتقالها من التأخر الى التقدم هو اﻻنفتاح الداخلي والخارجي؛ كل منهما ّ
ينغلق مجتمع على نفسه إﻻ ويعزل نفسه عن العالم .في العزلة هزيمة مصدرها الدونية
تجاه الثقافات اﻷخرى .أحرى بمجتمع انفتح على الخارج أن ينفتح داخليا .تتداخل
المفاهيم وتتشابك؛ تنتج التساؤﻻت؛ يكثر الشك .يخرج اليقين من قلب الشك .ينحت
المجتمع معرفته من مﻼحظة الطبيعة والمجتمعات اﻷخرى .الدين اكتمل وﻻ نكسب شيئا
من استمرار اعتباره مصدرا للمعرفة .هو مصدر لﻺيمان ﻻ المعرفة .اﻹيمان ﻻ يحتاج
الى برهان .معرفة الطبيعة والمجتمعات اﻷخرى تحتاج الى براهين .ذلك ما ّ
يحفز العقل.
ّ
وتخثر ملكة التفكير .يحتاج مجتمعنا الى مرحلة تكون فيها أولوية
العزلة تدمر العقل
للمعرفة على النضال .الممارسة الصحيحة تأتي من الفكر الصحيح .وهذا يأتي من
التجربة والعقل .ﻻ تحتاج المعرفة الى انضباط بل الى حرية تكون قاعدة اﻻنضباط بدل
الضغط اﻻجتماعي والسياسي الذي يؤدي الى استسﻼم للسلطة وخضوع ﻷهل العقد
والربط؛ نحتاج الى مجتمع يعلن الثورة على ذاته كمنطلق للعمل والسعي واﻹنتاج .يكون
ذلك بداية للنهوض والتعمير واﻻنتصار في مواجهة الغير الذي يريد بنا شرا ً .بالحرية
نحول أشياء الطبيعة الى ما يفيد العﻼقات السياسية والديبلوماسية والى خير
والمعرفة ّ
البشر 

فلسطين

 في تقريرها عن مهرجان القدس العالمي لﻼفﻼم بأنواعها،
كتبت صحيفة معاريف ما يلي" :وصل مهرجان السينما العالمي
في القدس  2022الى نهايته ،وتم اﻹعﻼن عن اﻻفﻼم الفائزة في
المسابقة .ومن بين الفائزين الكبار في المسابقة اﻹسرائيلية ،سطع
نجم المخرجين يوئال بيلد ويارا قاسم محاجنة ،والممثلين شموئيل
فيلوجني واوشرات اينجدشاط" .الى هنا ما ننقله عن معاريف.

أما لجنة التحكيم فقد سوغت قرارها" :تم اختيار الفيلم بناء على ما يقدمه من المعايشة
السينمائية المبهرة والنص الذي يطرحه  ...انها ساتيرا تصور طقس رثاء غير واقعي
والذي يحمل صدى لماض مليء بالصدمات  ...يارا قاسم محاجنة تنقل المضمون
السياسي الى حيز سينمائي مختلق والذي يخلق ويستمد الصفاء من معايشة الواقع" .يعني
نقل الواقع الى حالة من الصفاء المطلق والواضح.
إذن ،فقد فاز الفيلم المؤسس على قصة من الناراتيف العائلي إبان نكبة الشعب الفلسطيني،
والذي يحكي قصة كلب العائلة والتي طالما رواها جد يارا )والدي يعني( ،والذي لم
تتعرف عليه  ...الفنانة يارا.
وللتوضيح فالجائزة هي لمسابقة فن الفيديو والسينما التجريبية .واليكم القصة:
ﻻ أذكر بدقة ،ولكنني قد أكون َ ُ
رويت هذه القصة المتداولة في الناراتيف العائلي ،عن
المهجرة وذلك قبل أن تتحول عائلتي إلى عائلة ﻻجئين في الوطن
كلب العائلة في القرية ُ
...
المغادرة والهروب
اقتربت أصوات الحرب من القرية ،وقرر والدي ،كباقي أهل البلدُ ،
بناء على تعهد "جيش اﻹنقاذ" ،بالنصر القريب
من وجه الحرب ،ﻷيام معدودات ،وذلك ً
المؤزر!!! وللتنويه فقط ،فقد أطلق الفلسطينيون المهجرون والﻼجئون على "جيش
فرهاربا من المعارك
اﻹنقاذ" ،إسما ساخرا أﻻ وهو "جيش الركاض" ،الذي ّ
والمواجهات.
خف حمله وغﻼ ثمنه ،وبعض )الفراش( الفرشات
حمل والدي على جمليه وحماره ،ما ّ
ّ
واﻷلحفة ،ليجدوا ما ينامون عليه ويتغطون به ،لتلك اﻷيام المعدودة ،حتى يحين موعد
عودتهم الى البيت ...
تكونت العائلة من الوالد والوالدة ،ثﻼثة إخوة وأخت واحدة ،وهي البكر أو الكبرى .طبعا
ينس الوالد ،أن يسوق قطيع أغنامه أمام "قافلة" العائلة  ...ولكن الكلب حارس القطيع
لم َ
تسمر
ومرافقه الدائم ،رفض مغادرة البيت ،ومهما حاول الوالد واﻷخوة سحبه أو جرهّ ،
في مكانه ولم يتحرك قيد أنملة ،طاغيا بنباحه على "دعوات" وصياح أفراد اﻷسرة ...
ًأضطرت العائلة لترك الكلب في ساحة البيت وغادرت ،على أمل العودة بعد وقت وجيز
 ...وطال اﻹنتظار ...
لقد كان هذا الكلب أذكى ّمنا جميعا  ...رفض مغادرة البيت  !!..بهذه الجملة كان والدي
ُينهي حديثه عن كلب العائلة  ...ويتحسر على أنهم لم يكونوا بذكاء ذلك الكلب ،الذي
وفضل "الموت" هناك في رحاب "بيته" الحبيب!!!...
تمسك ببيته وقريته،
ّ
سمعت إبنتي الفنانة يارا هذه القصة من الرواية العائلية ،وعلقت بذهنها  ...حتى آن
اﻵوان وقررت أن تحول هذه القصة إلى عمل فني ...
قامت يارا بإنتاج وإخراج فيلم قصير بعنوان "جثمان كلب"ّ ُ " ،
تخلد" فيه "بطولة" هذا
الكلب الشجاع والمخلص  ...والفيلم قصير ،تتخلله مشاهد جنازة ُيشارك فيها حشد من
البشر والحيوانات وهم يسيرون في الجنازة ويتوجهون نحو المقبرة ،ﻹتمام مراسيم
الدفن.
وجدير بالذكر ّ
أن الفيلم قد تم عرضه في صاﻻت عرض فنية ،وتم قبوله للمشاركة في
مهرجان القدس لﻼفﻼم 

اليساري
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 للفيلسوف والكاتب اﻷلماني فولرامإيلنبرغر ) ،(1972الذي سبق وأن حقق كتابه
"عصر السحرة" ...العقد العظيم للفلسفة )"(1929 – 1919أفضل المبيعات في العام
 ،2018وتناول فيه حيات كل من فنغشتاين وهايدغر وبنيامين وكاسيرير ،صدرتترجمة
باللغة الهولندية لكتابه المهم اﻵخر "نيران الحرية" ،الذي تناول فيه حياة وفكر أربع
هن :آين راندّ ،
فيلسوفات من عصر واحد؛ ُ ﱠ
هنا أرنت ،سيمون فاي ،وسيمون دو بوفوار.
لقد تناوﻹيلنبرغر ،المعروف أيضا ً ببرنامجه التلفزيوني الشهير "فلسفة اللحظة
العظيمة" ،في كتابه هذا ،أحلك فصل في تاريخ أوروبا الحديثالذي تمثل في السنوات
).(1943 – 1933ورصد صيرورة وتطور اﻷفكارالمستقبلية لهؤﻻء الفيلسوفات
اﻷربع ،حول العﻼقة بين الفرد والمجتمع ،بين الفرد والذات ،بين الرجل والمرأة ،بين
الجنس والجندر ،وبين الحرية والشمولية .وتتبعهن من لينينغراد الستالينية إلى هوليود،
ومن برلين هتلر واحتﻼل باريس إلى نيويورك.

ففي العام  ،1919شدت آين راند الرحال ووالداها إلى شبه جزيرة القرم.ثم انتقلت ،في
ّ
وهنا آرنت ففرا من
وقت ﻻحق ،إلى الوﻻيات اﻷمريكية بمفردها .أما سيمون فاي
النازيين في الثﻼثينيات بسبب أصولهما اليهودية.وعندما تقدم الفهرماخت إلى العاصمة،
باريس ،غادرتها سيمون دو بوفوار ،عام  .1940لكنها سرعان ما عادت إليها.
يقدم إليلنبرغر حياة الفيلسوفات اﻷربع على شكل فسيفساء يقصها ويحررها بذكاء .حيث
يرصد تدفق عملهن وحياتهن .كما أنه يعطي لفصول الكتاب عناوين مثيرة لﻼهتمام؛ مثل
الفصل اﻷول :شرارة 1943؛ دو بوفوار مزاجها جيد ،وفاي في نشوة ،راند غريبة عن
نفسها وآرنت في كابوس" .أما الفصل الثاني :1938-1939 :فنقرأ" :فاي تجد الرب،
وراند تجد الحل ،وأرنت تجد قبيلتها ،ودو بوفوار تجد صوتها" ،إلى آخره.
لكن بحسب الكاتب ،فما يجمع هؤﻻء الفيلسوفات هو أنهن كن يعانين في سن مبكرة
بسبب السؤال عما يجعلهن مختلفات عن اﻵخرين أو اﻷخريات .باﻹضافة إلى ذلك،
غالبا ما يهتمن ،أربعتهن ،بعﻼقة الفرد والجماعة والعﻼقة بين الذات واﻵخر.

كانت سيمون فاي ) Simone Weil ،(1943- 1909شديدة الذكاء والهشاشة في الوقت
نفسه .كانت تهتم بمحنة عمال المصانع ،لدرجة أنها ذهبت للعمل في المصنع تضامنا
معهم .فكتبت في مقال تحت عنوان "الشخص والمقدس"" :في حين أن العمل الجسدي
يتطلب جهدا ،فهو ليس مهينا في حد ذاته" .لكن كان اﻷمر بالنسبة لفاي مهينا .لقد كانت
خرقاء للغاية وبطيئة ،وارتكبت العديد من اﻷخطاء ،وبالتالي لم تكن فعالة وكانت السبب
في تعطيل عملية اﻹنتاج .لم تكن فاي فيلسوفة فحسب ،بلناشطة سياسية ومفكرة روحية.
تقول في كتابها الموسوم" ،"L’Enracinementأن اﻹنسان المعاصر "اقتلع من
جذوره" .هذا اﻻقتﻼع ليس نتيجة الحرب فحسب ،بل هو نتيجة لتزايد قوة المال وفقدان
العﻼقات مع المجتمعات التقليدية.

هاجرت آين راند Ayn Rand ،الروائية والفيلسوفة ) (1982 – 1905من اﻻتحاد
السوفييتي إلى أمريكا في سن العشرين .كانت الحرية الفردية هي المبدأ التوجيهي في
حياتها وعملها .جاء نجاحها الكبير مع الكتاب اﻷكثر مبيعا“”The Fountainhead
"المنبع اﻷزلي" في عام  ،1943الذي تم تحويله إلى فيلم عام  .1949وصدرت لها
بعدئذ رواية تحت عنوان "أطلس يستريح" والتي ﻻقت ،أيضا ،نجاحا كبيرا بحيث
اعتبرها قراء مجلة التايم من أهم الكتب في القرن العشرين .ويشير العنوان إلى
اﻷسطورة اليونانية حيث يحمل أطلس العالم على كتفيه .وترى راند أن صانعي الثروة
هم"أطلسيون حداثيون" .إن راند مكروهة ومشهود لها في نفس الوقت .فاﻷنانية ،بالنسبة
نفسه لما يرغب
يسلم َ
لها ،فضيلة أخﻼقية .أما اﻹيثار فهو أمر سلبي .فمن يقبل المساعدة ِّ ُ
اﻵخر في تقديمه وﻻ يتعهد بأي شيء بعد ذلك.ويحدث هذا على حساب اﻹبداع مما يعني
نهاية مجتمع مزدهر .وقد يبدو هذا وحشيا ،لكن بالنسبة لراند ،هذا منطقي تماما.

من أجل العثور على الجذور مرة أخرى ،ﻻ تناقش فاي العودة إلى التقاليد ،ولكن من
أجل موقف جديد تجاه العمل البدني".

ُ
شيقة ويشرح
ينتقل الكاتب بسﻼسة شديدة بين المفكرات اﻷربعُ .
يشاركنا حكايات ِّ
أفكارهن بوضوح وبشكل مناسب .كما أنه يتعامل معهن كشخصيات ،فيخلق بذلك قصة
حميمية ،تصب في قالبمع مزيج رائع من اﻷدب والفلسفة والتاريخ.

رء المسؤوليةَ
وهي تؤمن ،أيضا ،بأهمية المسؤولية الشخصية واﻹبداع .فإذا ﱠ َ
تحمل الم ُ
يتحمل مسؤوليةَ المجتمعِ .وتعتقد بأن التغيير اﻻجتماعي يجب
نفسه ،فإنه يستطيع أن
ﱠ َ
عن ِ ِ
أن يبدأ بثورة أخﻼقية من داخل كل فرد ،وبأن انتشار اﻷفكار والمثل الصائبة يتم من
خﻼل الخطاب العقﻼني واﻹلهام الفني .ووفقا لراند ،يجب أن يكون تدخل الدولة في حده
اﻷدنى ،فقط لحماية عدد قليل من الحقوق الفردية ،مثل الحفاظ على الحياة والممتلكات
وما مسموح به أخﻼقيا .وكل تدخل يكون على حساب روح المبادرة واﻹبداع .وتنكر
راند أن منظومتها الفلسفية "الموضوعانية" التي تجمع ثﻼث صفات ،الجوهرية والذاتية
والموضوعية ،ستدمر المجتمع بسبب اﻷنانية المفرطة .وهي تعتقد على العكس من ذلك؛
فقط مجتمع من اﻷفراد الفخورين ،الذين يسعون وراء سعادتهم في الحياة ويفضلون العقل
على المشاعر الزائفة ،هو مجتمع عادل ومتناغم .بحسب راند ،جميع اﻷشكال اﻷخرى
تؤدي إلى العنف .لكن ما كانت تفكر به راند ،وفقا لسيمون فاي ،لم يكن ذلك
ممكنا.هكذاكتبت في دفتر مﻼحظتها" :يود المرء أن يكون أنانيا ،وﻻ يمكنه أن يكون
كذلك .هذه هي السمة اﻷكثر لفتا للنظر في بؤسه وعظمته".
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والمفهوم المتكرر في عملها هو اﻻنتباه .القدرة على اﻻنتباه هي ما يجعلنا بشرا .لن تنجح
في جذب اﻻنتباه بالجهد .يتعلق اﻷمر باﻻنتظار واﻻنفتاح والسماح بحدوث ذلك لك.
وبذلك ،فإنك تمحو مصلحتك الذاتية .بالنسبة لفاي ،اﻻنتباه هو أكثر بكثير من مجرد
وسيلة ﻻكتساب المعرفة؛ اﻻنتباه يجلب النور للروح .لقد أظهرت فاي تضامنها مع
َ
المضطهدين ،البائسين والفقراء ،ليس فقط في عملها ،ولكن أيضا في حياتها .على سبيل
المثال ،رفضت راتبا أعلى من المساعدة اﻻجتماعية عندما كانت تعمل كمدرسة فلسفة،
وعندما كانت مريضة ،لم ترغب في أن تأكل أكثر من الحصص الغذائية الموزعة آنذاك
في فرنسا المحتلة.
توفيت بمرض السل في نفس العام ،1943،الذي ظهر فيه كتاب
سيمون دو بوفوار ) (1986 –1908ﻷول مرة تحت عنوان
"" "L’Invitéeالضيفة".فبهذه العبارة تنتهي هذه الرواية
وتعلنالراوية بأن الشخصية الرئيسة "فرانسواز ،قد اختارت
أخيرا نفسها" .وهذا يذكرنا بالعبارة المعروفة "السعي وراء
السعادة" المأخوذة من إعﻼن استقﻼل الوﻻيات المتحدة وتعتبر
حجر اﻷساس لفلسفة راند والمستوحاة من نيتشه.

العراق

إن راند تعلن أن اﻹيثار خطيئة وهي تدعو إلى اﻷنانية .كما جاء على لسان بطل روايتها
هوارد رورك "لكل شخص سعادته ،ليس سعادة شخص آخر" .فعلى عكس راند ،فإن دو
بوفوار ﻻ ترى العﻼقة بين الذات واﻵخرين على أنها صراع .فراند تسعى جاهدة من
أجل "اﻻستقﻼل الميتافيزيقي" بينما ترى دو بوفوار أن اﻷمر كله يتعلق "بالتضامن
الميتافيزيقي".
The Leftist
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كانت دو بوفوار جالسة ،في الطابق الثاني من مقهى فلور ،منشغلة بثﻼثة أسئلة
كﻼسيكية :ما هو البعد البشري؟ ما هي اﻷهداف التي يمكن لﻺنسان أن يضعها لنفسه،
وما هي اﻵمال التي يمكنه أن يستمتع بها؟ لقد طلب منها الناشر جان جرنيي Jean
 Grenierأن تكتب نصا عن الوجودية .هكذا سماها اﻵخرون .لكن دوبوفوار كانت
تتجنب هذا المفهوم بوعي .وككاتبة ،فقط تفعل ما أحبته .وهو تكريس نفسها قدر اﻹمكان
لﻸسئلة التي شغلت حياتها والتي لم تعرف إجابتها بعد .أوﻻ ،مسألة المعنى المحتمل
لوجودها وثانيا ،مسألة أهمية اﻵخرين في حياتها.
أما ّ
هنا أرنت Hannah Arendt ،التي طاردها النازيون ،فقد فكرت أيضا في العﻼقة
بين الذات واﻵخر.لقد ولدت في ألمانيا ،هانوفر ،عام  ،1906كطفلة وحيدة لوالدين
يهوديين وتوفيت عام  .1975وواصلت لتصبح واحدة من اكثر المنظرين السياسيين في
القرن العشرين .درست الﻼهوت والفلسفة على التوالي في برلين وماربورغ ،حيث
أقامت عﻼقة حب مع مارتن هايدغر .ثم فرت إلى فرنسا بعد وقت قصير من وصول
هتلر إلى السلطة في العام  .1933حيث التقت بكامو وسارتر ،من بين آخرين .وانتهى
بها اﻷمر في الوﻻيات المتحدة .هناك كتبت مقاﻻ جميﻼ ومؤثرا "نحن ﻻجئون" .وفي
عام  ،1941كتبت "أصول الشمولية".
ما كان يهم آرنت في المقام اﻷول هو استغرابها لكيفية تجريد الشر من رعبه .فكتابها
"أصول الشمولية" يدور حول ألمانيا النازية وروسيا البلشفية ،ووفقا لها ،كﻼهما أنظمة
شمولية .ففي النظام الشمولي ،يسود اﻹرهاب والعنف ،فقط كوسيلة للترهيب .اما الخوف
فهو اﻵلية الرئيسية .وتسعى الحركات الشمولية إلى تعبئة الجماهير وتعزيز انعدام الثقة
المتبادلة بين المواطنين.
الشمولية ،وفقا ﻵرنت ،قد وضعت حدا للمسافة بين الحاكم )الفوهرر -القائد(
ِّ
أنت من
والمحكومين.
أنت عليهَ ،
وتذكر كيف صاغ هتلر هذا اﻷمر بقوله" :كل ما َ
خﻼلي؛ كل ما أنا عليه ،أنا من خﻼلك وحدك".
إن تأثير أفكار الفيلسوفات اﻷربع آرنت ،راند ،فاي ودو بوفوار ّ
شكل حاضرنا .فليس
تفكريهن فحسب ،بل وجودهن بالكامل ،كﻼجئات ونشيطات ومقاومات ،شاهدٌ بشكل مثير
لﻺعجاب على التوق التحرري لﻸفكار 

 عندما رأى آرييل شارون إنهاء اﻻحتﻼل الصهيوني المباشر
لقطاع ّ
غزة في عام  2005بقرار إسرائيلي منفرد ،كان يدرك
بالطبع أنه ّ
ينو قط
يقدم ﻷهل القطاع هدية مسمومة .فهو لم ِ
»تحرير« ّ
الغزاويين من اﻻحتﻼل بالتأكيد ،وكيف تكون لدى هذا
طيبة إزاء أخصامه! بل
العدو اللدود للشعب الفلسطيني أي نية ّ
نوى تحرير الدولة الصهيونية من مشقات الهيمنة المباشرة على
القطاع والمسؤوليات التي تقع على دولة اﻻحتﻼل بعرف القانون
الدولي ،واﻻستعاضة عن ذلك بتحويل ّ
غزة إلى ساحة كبرى من
ّ
وتتفرج
تتحكم الدولة الصهيونية بكافة منافذها
اﻹقامة الجبرية
ّ
على ّ
اﻷمرين تحت حالة حصار دائمة
سكانها وهم يعانون
ّ
وبظروف من التخاصم السياسي الحاد بين الفصائل الفلسطينية.

لبنان

اليساري

وبالفعل ففي مطلع عام  ،2007بعد سنة وبضعة أشهر فقط من انهاء اﻻحتﻼل الرسمي،
شهد القطاع مواجهة عسكرية بين حركتي فتح وحماسّ ،
أدت إلى قطع اﻷوصال بين
ضفة غربية ما برحت تحت هيمنة »سلطة وطنية« فاقدة للشرعية البرلمانية ،يترأسها
يكف
أكثر القادة الفلسطينيين استعدادا ً للتعاون مع اﻻحتﻼل الصهيوني )وحتى ذلك لم
ِ
عدوا ً ولو كان »معتدﻻً« في نظرهم(
الصهاينة الذين ما زالوا يرون في محمود ّ
عباس ّ
وقطاع تحت هيمنة حماس بما أتاح لدولة إسرائيل تصويره كإمارة إسﻼمية على طراز
إمارة الطالبان اﻷفغان والسماح لنفسها بالتالي باﻻعتداء الوحشي عليه وتحويله إلى جحيم
مرة أخرى في اﻷيام اﻷخيرة.
دوريا ً بحجة مواجهة »اﻹرهابيين« مثلما جرى ّ
المزرية إلى الوضع الفلسطيني العام وآفاقه .وقد بدا المصير الفلسطيني
ُتحيلنا هذه الحالة ُ
منذ سنوات عديدة وكأنه يتلّخص في خيارات ثﻼث ﻻ رابع لها :استمرار اﻻحتﻼل بشكل
الهيمنة الراهنة غير المباشرة على القطاع وقسم من الضفة ،أو الدولة الفلسطينية المستقلة
في الضفة والقطاع )وهي أقرب حاليا ً إلى دويلتين فلسطينيتين منها إلى دولة واحدة( أو
دولة فلسطين من البحر إلى النهر الجامعة لليهود والفلسطينيين في إطار يريده بعض
ّ
الحل ديمقراطيا ً علمانيا ً )بمعنى غير الطائفي( ﻻ غير ،بينما يريده آخرون
دعاة هذا
مزدوج القومية.
فلنقولها بصراحة :باستثناء اﻻحتﻼل ،وهو الواقع الراهن الذي مضت عليه خمس
وخمسون سنة ،فإن » ّ
الحلين« اﻵخرين من باب الحلم المنقطع عن الواقع .وأي
ٌ
وواقع
الصهيوني
للكيان
مﻼصق
فلسطيني
كيان
به
ينعم
أن
»استقﻼل« يا ُترى ،يمكن
ٌ
بالتالي وبالضرورة تحت وصايته العسكرية؟
أما »الدولة الواحدة« فطوبى جميلة ،لكنها بﻼ مستقبل في التاريخ البشري المنظورّ ،اللهم
تحول الذئاب إلى نعاج .أما بغير مثل هذه
ّإﻻ إذا اتكلنا على حصول معجزة ّ
ربانية ّ
المعجزة ،فإن الدولة الوحيدة التي يمكن أن تقوم على كامل أرض فلسطين من البحر
ّ
وضم الضفة
بحل »السلطة الفلسطينية«
حتى النهر هي الدولة الصهيونية إذا قامت
ّ
ً
رسميا ،اﻷمر الذي لن تقوم به سوى مصحوبا ً بطرد جماعي آخر للفلسطينيين على غرار
نكبة  1948التي شملت »تطهيراً عرقيا ً« أخرج ثمانين بالمئة من فلسطينيي اﻷراضي
التي احتلتها الحركة الصهيونية وأقامت دولتها عليها.
والحال أن الدولتين العربيتين اللتين ّ
تولتا اﻹشراف على كل من الضفة والقطاع إثر
النكبة قد غسلتا أيديهما من تلك المسؤولية التاريخية بعدما رأتا في اﻷراضي المحتلة
استردتا السيطرة عليها .فقد ّ
ّ
تخلت
متمردة سوف يستعصي عليهما حكمها لو
مجتمعات
ّ
مصر رسميا ً عن أي مطالبة باسترداد سيادتها على القطاع بموجب »معاهدة السﻼم«
التي ّ
وقعها أنور السادات مع مناحيم بيغن في واشنطن في عام  1979بنتيجة اتفاقات
كامب ديفيد المشؤومة ،المعقودة في العام السابق .وكان السادات يعلم آنذاك علما ً يقينا ً أن
أهل ّ
المتحمسين لمناهضة خيانته للقضية الفلسطينية ،وأن القطاع قد غدا
غزة من أكثر
ّ
ّ
التجذر الثوري الفلسطيني الرئيسية .أما المملكة اﻷردنية فقد
إثر احتﻼل  1967بؤرة
ّ
تخلى رسميا ً عاهلها الحسين بن طﻼل في عام  1988عن المطالبة بعودة الضفة إلى
الكنف الهاشمي وعن مسؤولية المملكة في إدارة شؤونها السياسية واﻻقتصادية ،بعدما
ّبينت له اﻻنتفاضة الفلسطينية التي بلغت ذروتها في ذلك العام ذاته أن أهل الضفة باتوا
هم أيضا ً شعبا ً ثائرا ً تستعصي السيطرة عليه.
ومن المفارقة أن قيادات منظمة التحرير الفلسطينية استقبلت ذينك القرارين بالترحاب
التنصل من المسؤولية التي وقعت على عاتق الدولتين
بالرغم من أن فحواهما كانت
ّ
المصرية واﻷردنية بنتيجة ّ
توليهما الوصاية على القطاع والضفة بعد حرب فلسطين .ذلك
ّ
أن القيادات الفلسطينية وقعت في ّ
التوهم بقرب الحصول على »الدولة الفلسطينية
فخ
ّ
التوهم أوجه على خلفية اﻻنتفاضة التي ّ
أدت
المستقلة في الضفة والقطاع« وقد بلغ ذلك
بالقيادة الفلسطينية إلى القبول بالقرارات الدولية وبدء الحوار الرسمي مع الوﻻيات
المتحدة اﻷمريكية ،وذلك بعد إعﻼن ياسر عرفات » ّ
تخليه عن اﻹرهاب« وهو إعﻼن
ُمشين فرضه عليه اﻷمريكيون شرطا ً للتفاوض المباشر معه.
وبنتيجة هذه اﻷوهام والمواقف ،جرى القضاء على الخيار الرابع الذي كان قائما ً غداة
ّ
سمي آنذاك »محو آثار العدوان« بمعنى
حرب  ،1967أﻻ وهو الخيار
المتمثل بما ّ
ّ
احتلها في حرب اﻷيام الستة
انسحاب الجيش الصهيوني من اﻷراضي الفلسطينية التي
وإعادة تسليمها إلى الدولتين اللتين أشرفتا عليهما بعد النكبة .والحقيقة أن هذا الخيار ،وإن
ّ
لم يكن »مثاليا ً« مثلما هو » ّ
الحل
حل الدولة الواحدة« إنما هو أكثر واقعية بكثير من ذلك
الطوباوي وكذلك من سراب »الدولة الفلسطينية المستقلة« .ويصعب على أي فلسطيني
في الضفة والقطاع تفضيل وضعهما الراهن على الحالة التي كانت سائدة فيهما قبل
احتﻼل  ،1967عدا الذين يستفيدون من مشاركتهم في السلطتين الفلسطينيتين البائستين
القائمتين راهنا ً
 -8ال ات
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" ... Berlin, I Love You برلين ،أنا أحبك" هي
نسخة من سلسلة "مدن الحب" ،وهي سلسلة من اﻷفﻼم
التي أنشأها المنتج الفرنسي "إيمانويل بنبيهي "والتي
تتكون من مجموعة من اﻷفﻼم القصيرة والتي تدور
أحداثها في مدينة واحدة محددة ،وقد تركزت اﻷجزاء
السابقة حول باريس ،نيويورك  ،وريو  ،والتي تمحور
جميعها على اﻻحتماﻻت المختلفة في البحث عن الحب
إمكانية العثور عليه هناك  .ومثل بقية اﻷجزاء اﻷخرى ،
فيلم ) برلين  ،أنا أحبك ( ،تروي عشر قصص غير
مترابطة  ،وتسلط الضوء على مواضيع مختلفة بما في
ذلك الحب والخسارة  .الفيلم تصدى لكتابته مجموعة من
الكتاب مع مجموعة من المخرجين من مختلف البلدان
وتم إنتاجه عام .2019

في قصة )المخفي( للمخرج داني ليفي تﻼحق القصة
ﻻجئا ً )الكسندر بﻼك( الهارب من الشرطة بعد تعرضه
هو عائلته لهجوم من قبل مجموعة من المتطرفين أرادوا
أحراق بيته مما اضطره الدفاع عنهم وقام بطعن أحد
المهاجمين .ويختبئ تحت حماية عاهرة )كارول شولر(
التي تسكن في بيت للدعارة .أما مساهمة المخرج
المكسيكي )فرناندو إيمبكي( ،الذي ينقل لنا محادثة
لمراهق يبلغ من العمر  16عاما )مايكل أنجلو فورتوزي(
الذي كان ينتظر قدوم والده ويصادف اليوم عيد ميﻼده،
يلتقي بامرأة متحولة جنسيا )دييغو لونا( المضطربة التي
انفصلت للتو عن صديقها ،الفتى مراهق يشكك بميوله
الجنسية ويطلب المراهق بخجل قبلة – هدية عيد ميﻼده.
في قصة )لوسيندا في برلين( تؤدي ديانا أغرون في هذه
القصة دورا ً مزدوجا ً كمخرجة وشريكة في البطولة ،بعد
أن وصلت مؤخرا إلى المدينة من أمستردام لتبدأ بداية
جديدة بعد الفرار من زواج سيئ  ،تفكر كاتارينا في أن
برلين مدينة تعرف كيف تلم اجزاءها وتعيد ترتيب حياتها
محركة دمى وتقدم عروضها لﻼطفال
.
ّ
فتجسد شخصية ُ ّ
منسي في
نتج
م
إعادة
في
وتسهم
العامة
الحدائق
في
ّ
هوليوود )لوك ويلسون( إلى الواجهة .بعد أن يستوحى
من صانعة الدمى الشابة الجميلة )كاتارينا( أحياء أﻻمل،
إنها إشارة بسيطة بشكل تلخص تماما سبب كون مدينة
برلين واحدة من أكثر المدن المحبوبة في العالم على
الرغم من إرثها المضطرب .في الواقع ،تقدم كاتارينا
نظرة ثاقبة أكثر دقة حول ما يجعل برلين فريدة من
نوعها من خﻼل سطر واحد من الحوار أكثر مما يتمكن
بقية الفيلم من القيام به في ما يقرب من ساعتين.

أفتتاحية الفيلم بكوﻻج لرسوم متحركة يصور جوانب من
ماضي برلين المضطرب )الحروب وبناء وانهيار
الجدار( والتطور في نهاية المطاف  .ييدأ الفيلم بقصة
)مراحل أنتقالية( للمخرج جوزيف روسناك وتعكس
القصة الفكرة العامة للفيلم و في النهاية تربط جميع
القصص اﻷخرى  .وتبدأ القصة مع الشابة سارة )رافاييل
كوهين( وهي مغنية وكاتبة أغاني إسرائيلية تأتي إلى
برلين لزيارة المنزل الذي عاشت فيه جدتها اليهودية قبل
أن تهرب من النازيين  ،تلتقي فنان االشارع )روبرت
ستادلوبر( الذي يرتدي جناحي مﻼئكة ويحاكي تمثاﻻ
لمﻼك ،تأخذ المغنية مكانا بجانبه وتبدأ في الغناء  ،مما
يزعجه كثيرا يطلب منها مغادرة المكان  ،لكن اﻻثنين
يجدان بعضهما البعض مرة أخرى ،سرعان ما ينجذبان
إلى بعضهما البعض.
في القصة التي بعدها )رحلة برلين( ،للمخرج بيتر
شيلسوم ومن بطولة جيم ستورجيس وبجور رجل جاء
الى برلين كي يثمل حتى الموت بعد فشل عﻼقته
العاطفية ،لكن يتعلم في برلين كيف يحب الحياة ويعيش
تجربة الحب من جديد.
بعض القصص لها سحر غريب ،مثل تلك التي تنطوي
على شاب حزين القلب )جيم ستورجيس( الذي يجد سببا
جديدا للعيش بفضل سيارة ناطقة معجزة ترفض السماح
له باﻻنتحار عن طريق القيادة من فوق جسر .أالقصة
الثالثة ،وحسب رأي من أجمل قصص الفيلم ﻻنها تحمل
معاني انسانية كبيرة ،القصة بعنوان )تحت قدميك( وكتبها
اﻻيراني ماسي تاج الدين ،وتدور القصة حول موظفة
تعمل في مخيم لﻼجئين )كيرا نايتلي( تصطحب طفﻼً
عربيا ً صغيراً تركته أمه وحيداً في الملجأ الى منزلها،
تلومها امها وتقوم بدورها الممثلة اﻻنكليزية القديرة
)هيلين ميرين( على هذا التصرف والتي تتمنى على
إبنتها أن ﻻ تحاول حل جميع مشاكل العالم بنفسها.
أدت أزمة الﻼجئين إلى نقاش عنيف وﻻذع حول مكانة
اﻷجانب المتصورين في المجتمع اﻷلماني .من المنطقي
أن يرغب المرء في التطرق إلى ذلك عند سرد قصة
تدور أحداثها في برلين الحديثة .لكن تقديم مثل هذه القصة
من خﻼل عيون امرأتين بريطانيتين يبدو غير واقعي
ويقوض أي سبب لوضع القصة في برلين .كان بإمكان
عامل إغاثة ألماني يعيد طفﻼ إلى وطنه أوإلى أحد
الوالدين بدﻻ من ذلك الطرح ،وتساءلت ما هو الهدف من
كل ذلك؟.
من أشهر الكتاب المشاركين في المشروع هو على
اﻷرجح نيل ﻻبوت ،في قصة )الحب في الجو( التي
أخرجها تيل شفايغر ،ويظهر فيها جيم ،رجـــل كبير السن
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في الحكاية اﻻخيرة )السفارة( للمخرج جاستن فرانكلين،
تؤدي سيبيل كيكيلي دور فتاة تستعد كي تصبح صحافية
لكنها تضطر للعمل كسائقة سيارة أجرة ﻹعالة نفسها.
وفي احد الجوﻻت تنقل رجﻼ تطارده سيارة سوداء )دون
معرفة هويتهم( فيطلب منها توصيله الى السفارة ،وعند
نزوله من السيارة يختطف بعد أن يترك ملفا ً مهما في
المقعد الخلفي الذي تجعله الصحفية بداية ﻷنطﻼقة
طموحة .تبدأ القصة الحقيقية حرفيا ً في المقعد الخلفي
لسيارتها .ينتهي الفيلم بسقوط كل من الفنان ذو أجنحة
المﻼك )روبرت ستادلوبر في أحضان المغنية سارة
)رافائيل كوهين( بعد أدائها الصوتي المثير في حديقة
تجتمع فيها كل شخصيات الفيلم في قصصه العشرة.

ويقوم بدوره الممثل )ميكي رورك( يحاول استمالة شابة
امريكية هيثر )توني غارن( اصغر منه بكثير في حانة
فندق ،وبعد أن أخبرها قصة حزينة عنه وعن ندمه الكبير
لعدم تمكنه من معرفة إبنته منذ أن فقد حضانتها عندما
كانت طفلة ،وافقت الشابة على الذهاب إلى غرفته في
الفندق .وفي صباح اليوم التالي ،يكتشف روك أن الفناة قد
رحلت ،تاركة له رسالة كتبتها على مرآة الحمام وبقلم
أحمر الشفاه تقول فيها "أنا أسامحك يا أبي" .ويدخل اﻻب
في نوبة من البكاء وهو في اقسى لحظات الندم.

الفيلم سلط الضوء على ألمانيا من خﻼل مشاهد مختلفة،
وكيف يجد اﻷجانب برلين كموطنهم الثاني أو الجديد،
وخاصة كون الفيلم عبارة عن مجموعة من اﻷفﻼم
القصيرة التي بالكاد تكون محط تركيز حقيقي وأكثر ما
يتعلق بالشخصيات ،مع العلم ،تم رفع مشاركة المخرج
الصني المعارض "آي ويوي" من القصص المختارة
لفيلم "برلين ،أنا أحبك" من النسخة النهائية ،وصرح
منتجوا الفيلم بأن السبب في ذلك هو ضمان تسويق الفيلم
في الصين والحيلولة دون المجازفة في منعه في الصين
بسبب مواقف المخرج الصيني "ويوي" السياسية تجاه
الصين.

في قصة )أنا الثالثة( للمخرجتين لستيفاني مارتين وكلوس
كلوسن ،تتناول الحكاية قضية التحرش الجنسي ،حين
تجتمع مجموعة نساء )إيميلي بيشام ،وفيرونيكا فيريس،
وليلي غاتيان ،وفيبي نيكولز( في مغسلة عامة لمناقشة
ّ
حياتهن على يد الرجال ،ثم
مختلف أشكال اﻻستغﻼل في
ّ
يزورهن رجل تجسيد حي لنماذج الرجال التي تتباهى في
إغواء النساء مما يثير غضب النساء عليه.

يجمع هذا الشكل ،مثل غيره من المسلسﻼت ،قصصا
متقاطعة من إخراج مخرجين عالميين – بما في ذلك بيتر
تشيلسوم من إنجلترا والسويسري داني ليفي واﻹيراني
ماسي تاج الدين واﻷلماني تيل شفايغر – الذين تلتقط
مقاﻻتهم القصيرة وجهة نظر خاصة وحسب رؤية كل
واحد منهم ،تشترك جميع القصص القصيرة العشرة للفيلم
في عناصر مشتركة ،ولكنها تظل غير منسقة نغميا وغير
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متماسكة سرديا .بعضها موجز ومتميز ،في حين أن
البعض اﻵخر يتداخل ويتشابك ،وبالنظر إلى ماضي
برلين المتصدع وتحديات الهجرة اﻷلمانية في حاضر
أنجيﻼ ميركل ،فإن المكان يفسح المجال بالتأكيد
لموضوعات الهوية والتسامح ،ولكن غالبية القصص
تثبت أنه يمكن اﻻستغناء عنها دون الكشف عن هويتها.
تعطي "برلين" صورة جيدة بما فيه الكفاية عن مدينتها
المضيفة  ،وتتعمق في تاريخها المعقد وتعطي لمحات عن
جمالها .لكن القليل من القطاعات تربطنا بسكانها
وزوارها بأي طريقة ذات مغزى .نادرا ما تشعر
شخصياته بأنها حقيقية للجمهور ،وهو خطأ من العديد من
المخرجين والكتاب ،وأحيانا الممثلين.
مع هذا النوع من اﻷفﻼم ،ليس أمامك سوى بضع دقائق
لجذب المشاهدين ،و"برلين" تقف عن غير قصد ،وتدفعنا
بعيدا على الرغم من مبادراتها بكونها مكانا للحب
والرومانسية .مجموعة الكتاب والمخرجين وراء إنجاز
فيلم "برلين ،أنا أحبك "  -بما في ذلك ديانا أغرون )التي
تقوم بواجب مزدوج كمخرج ونجم إلى جانب ويلسون(،
وجوستين فرانكلين ،وماسي تاج الدين ،وداني ليفي -
تسلط الضوء على مجموعة من اﻷصوات الغنية
والقصص المحتملة التي من الممكن أن تكون ذا تأثير
أكبر لو تم اعطاءها زمنا ً أطول ،وكان اﻷفضل دمج
بعض القصص بقصة واحدة.
ثمة مشكلة في الجو العام ،إذ ﻻ تتماشى حكايات مرحة،
على غرار)رقصة برلين( أو قصة )نزهة برلين( مع
قصص تعرض مآسي الﻼجئين وهمومهم أو قضايا
أخرى مثل قضية التحرش الجنسي .ربما يكتشف المشاهد
أن فيلم "برلين ،أنا أحبك" صنعه أشخاص ﻻ يعرفون
الكثير عن برلين .الجميع تقريبا في برلين يتحدثون
اﻹنجليزية طوال الوقت ،هذه نظرة مشوهة بشكل أساسي
للعالم .كان من الممكن استخدام معظم قصص اﻷجزاء
العشرة في تجميع "داﻻس ،أنا أحبك" أو "مانتشستر ،أنا
أحبك" ،ﻷن برلين ليست أكثر من مشهد خلفي.
حسن النية مثل موجة المشاعر واﻷداء العاطفي في
"برلين ،أنا أحبك" ﻻ تمنح مساحة أو شكل لﻺبحار ً
حقا.
من خﻼل عشر قصص غيرمترابطة بشكل فضفاض –
هي أن المرء ﻻ يرى في الواقع الكثير من العاصمة
اﻷلمانية أو يشعر بالكثير من تأثيرها طوال الفيلم .تشعر
الشرائح المختلفة في الغالب كما لو كان من الممكن أن
تحدث في أي مدينة كبيرة أخرى في العالم .هناك القليل
الذي يجعلهم يشعرون ببرلين بشكل فريد ،في جانب آخر،
إمتاز فيلم "برلين ،أنا أحبك" ،عامل الجذب الحقيقي هنا
هو التصوير السينمائي ،وعلى الرغم من جمال الصور
التي التقطها المصور السينمائي كولجا براندت )الشاب
كارل ماركس( ،إﻻ أنها ﻻ تمنح برلين شخصية مميزة
ً
وبدﻻ من ذلك تقوم ببساطة بتغليفها برداء جميل دون
الغوص في الجوهر .ويتساءل المشاهد ،ما الذي يجعل
هذه القصص وثيقة الصلة بثقافة برلين وتاريخها؟ كيف
يتم استخدام المناظر الطبيعية بشكل فعال لتضخيم القصة؟
 .رغم ذالك ،استمتعت حقا بهذا الفيلم .اعتقدت أنها كانت
لمحة سينمائية عن برلين بصريا ،الفيلم ليس مخصصا
بالكامل للحب الرومانسي ولكن للحب بجميع أشكاله ،بما
في ذلك التضحية والحب للغرباء والحب كقبول .استمتعت
أيضا بالتمثيل ،الذي بدا طبيعيا جدا .يستحق دييغو لونا
تقديرا خاصا لدوره الرائع  -كماكان أداء الممثلة سيبيل
كيكيلي متقن لتصويرها الجذاب لسائق سيارة أجرة تطمح
أن تكون صحفية ناجحة ،باﻻضافة الى أداء اﻻنكليزية
القديرة )هيلين ميرين( رغم قصر دورها 
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 في حمى التصعيد في المواقف بين أميركا وإيران ،تلوح في اﻷفق بوادر حرب ﻻ يمكن التكهن بنتائجها،
وقد تطيح بكل المرتكزات اﻷساسية للمنطقة ،ولن يكون بمنجى من آثارها أي بلد يقع ضمن المنطقة
المحتملة لهذه المعركة ،وربما يكون العراق اﻷكثر ضررا ﻷنه سيكون الساحة الحقيقية للمواجهة بين
الدولتين لما لهما من قواعد وقوى مسلحة ،لذلك يتطلب اﻷمر موقفا واضحا من العراق لتجنب مخاطر
الحرب سيما أن العراق ﻻ يتحمل حربا جديدة بعد الحروب العقيمة التي خاضها ﻷكثر من نصف قرن.

فإيران تمتلك أذرع قتالية اعدت لهذه المرحلة ،في محاولة منها ﻹبعاد الحرب عن
أراضيها بجعل هذه الدول ساحات للصراع ومواجهة القوات والمصالح اﻷمريكية
المنتشرة في هذه الدول ،وأمريكا لديها قواعدها وقواتها وأساطيلها الموزعة في
مناطق مهمة في دول الخليج والعراق وغيرها من الدول العربية ،فيما نشرت قواتها
البحرية في مناطق مهمة تحسبا لحرب يبدو أنها قاب قوسين أو أدنى من النشوب.
ويخطئ من يراهن على التصريحات التي يدلي بها هذا الطرف أو ذاك ،بأنهم ﻻ
يريدون الحرب ،ولكنهم يحاولون حماية مصالحهم ،فحرب وشيكة ﻻبد من
حدوثها سواء اقتصرت على البحر أو الجو،أو ما نرى من حرب اقتصادية هي
تمهيد لمواجهة عسكرية ﻻ يمكن التكهن بعواقبها.
والموقف العراقي يجب أن يكون بالنأي عن اﻻنحياز ﻷي من الطرفين
المتخاصمين ،وعليه البحث عن مصالحه والدفاع عنها ،ﻻ مراعاة مصالح
اﻵخرين بغض النظر عن طبيعة العﻼقات التي تربطه بهذا الطرف أو ذاك.
ويمكن له بناء موقف محايد ،ليكون له دور الوسيط المقبول  ،وإﻻ فإن انحيازه
لطرف ضد طرف آخر سيضعه على فوهة بركان ،وسيتضرر أكثر بكثير مما
يتضرر أي من القوتين المتصارعتين.
قاطعني سوادي الناطور قائﻼ :مصيبة عركة الخطار والجار،
أثنين إعزاز وآنه أشلون بيه ،وهاي الچنه خايفين منها وطحنه
بيها ،أمريكا معشعشة بكل مكان ،وإيــران عدها بكل خرابه
ڱرابه ،وأثنينهم بينــاتهم ثــارات ودموم وأحنــه طحنه بالنص،
وربعنه ﻻ يڱدرون يزعلون أمريكا ،وﻻ يريدون يزعلون
إيران ،لنهم ويا اﻻثنين دهن ودبس ،وبيناتهم الما يدري بيه
غيرهم ،وأكثرهم رجل هنا ورجل هناك ،وتعال طلع العراق
من هالوحله ،لنه طايحين ما بين حافرها والنعل ،وهاي مثل ما
تڱول بيبيتي"حسنه" :يمه يصالح ﻻ تطلعيش ،عركة حكومه
وما تفضيش  ،وﷲ الساتر!!!
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ً
مشاركا في صناعة هذين الصنمين
 أظنني لو لم أكتب هذا المقال ﻻعتبرت نفسي
اللذين يتعبد الكثيرون في محرابيهما دون أدنى اعتبار لما يفعلون من تكريس مطلق
للرجل ين ،إذ تحول محفوظ وأدونيس إلى صنمين مقدسين ﻻ يجب المساس بهما كأنهما
إلهين من آلهة الحياة ،وأن مجرد الخروج عن السرب فهو مؤول بأشياء أبسطها سيجيء
أدبيا ،وأنني أود النيل من قامات كبيرة ،واستطرادًا أذكر
باتهام الهامش الذي جئت منه ً
أنني في السنوات الماضية بعد ثورة  25يناير  ،2011تعرضت لهجوم شرس حين أردت
في واحــد من المقـــاﻻت أن أفهم اللقب الذي أطلقه السلفيـون على "أبو إسحاق الحويني"
ُ
تساءلت من يمنح
 شيخهم -حين وصفوه بأنه "أعلم أهل اﻷرض بالحديث الشريف"،هذه اﻷلقاب؟ وكيف يمكن للتلميذ أن يحكم على أستاذه؟
شخصا في مجال ماُ ،يفترض أن أكون أعلم منه وأكثر
أقيم
أليس من المنطق أنني حين ّ
ً
خبرة في ذلك المجال؟! فكيف يحكم السلفيون على الرجل –وهم في وجهة نظرهم أقل
ً
ودينا؟ّ وللحقيقة؛ أندهش حين أجد ردود الفعل تقول ،إذ كان ذلك ،فأنت
علما
درجة منه ً
ُ
لست
هاما ،وهو أنني
غير مؤهل للحكم على هؤﻻء اﻷقطاب ،وهنا أعود ﻷوضح ً
أمرا ً
بمعرض الحكم القيمي لهؤﻻء بل أنبه فقط إلى ظاهرة تحدث ،وإلى صناعة صنم تمت
بكل وضوح ،وخوف الجميع وترهيبهم من المساس بذلك الصنم أو طرح التساؤﻻت
حوله لحلحلة هذه الصنمية المطلقة له ،وهذا ﻻ ينفي عن هؤﻻء قدرتهم الفذة وموهبتهم
الﻼمعة ،لكنه ﻻ يستثنيهم من النقد .ببساطة ووضوح ،أعود وأسأل كيف تقبل البعض
مقالتي حول "أبو إسحاق الحويني" ،وكيف يمكن أن يرفض نفس المنطق حين أحركه
صنما نبيﻼً" ،بينما نتجه إلى زمن ﻻ
نحو "محفوظ" و"أدونيس"؟! أظن الرجلين صارا " ً
مكان لﻸصنام فيه ،وﻻ يوجد ما هو بعيد عن دائرة النقد والتساؤل مهما كان.

مر العصور في حاﻻت كثيرة
دائما عﻼقة المبدعين بالسلطة وهرمها على ّ
يلفت انتباهي ً
ُيسجلها التاريخ اﻹنساني وليس تاريخ اﻷدب وحده ،وهو ما ُيلفت اﻻنتباه عندي إلى
تم تسيسهما ،واللعب بهما كورقة سياسية خفية ،ولعل
"محفوظ" و"أدونيس" وكيف ﱠ
المثال اﻷنصع في مصر ،حين كان الموقف السياسي الغربي ضدّ الناصرية ،فقررت
اﻵلة الغربية استخدام نموذج "نجيب محفوظ" للدعاية ضد الحقبة الناصرية ،التي روجت
كاتبا لمصر ،وهو ما تجد له دليﻼً آخر في الفترة
بدورها للكاتب "يوسف إدريس"
ً
وتم تصويره وتصوير أدبه بالتحريضي
الساداتية التي عﻼ نجم نجيب محفوظ فيهاّ ،
والمقاوم للفترة الناصرية ،وهو ما لم يقره الرجل أبدًا بنصه ،لكنه في نفس الوقت لم يقم
بنفيه ،وأعود وأكرر بأن المؤولين سينبرون لﻺشارة إلى كذا وكذا ،بتأويﻼت ﻻ ُتلزم،
إنما تفتح اﻷفق ﻹعادة قراءة في النصوص وتأويﻼتها ،بدراسة شفافة ومحايدة من موقع
مواز من سيرة أدونيس بعيدًا عن
الرجل من تلك السلطة اﻷبوية في مصر ،وهو أمر له
ٍ
تلك المواقف الخطابية الرنانة ،وحفﻼت التأويل من دراويشه ومريديه.
يتخلص العالم المعاصر في ّ
ظل التسارع المعرفي واﻻنفتاح الﻼمحدود من فكرة اﻷقانيم
والحراس ،ويفتح الباب على مصراعيه ﻹعادة قراءة من زوايا جديدة غير مطروقة،
وحلحلة تلك اﻷصنام اﻹنسانية وعرض مواقفها بشفافية خالصة من اﻹعجاب المطلق
والتنزيه المريب ،وهنا ﻻ أدعو ﻹزاحة ذلك المنتج اﻷدبي والفني واﻹنساني للرجلين،
لكن أطرح فكرة إعادة اﻻكتشاف بشفافية ،وفتح الباب أمام وجهات نظر مخالفة ومغايرة
لتلك التي تكرس النظرة اﻷدبية والفنية إلى الرجلين باعتبارهما قيمة ﻻ يجوز المساس بها
دفاعا عن الرديء ،لكنه حق أصيل لكل جيل أن ُيقدم أسئلته حول
أو مناقشتها ،وهذا ليس
ً
اﻷدب والفن الذي يستصيغه ويراه أكثر مﻼءمة لعصره ،والمﻼءمة هنا ﻻ تعني
بالضرورة أن يكون أسمى قيمة ،فقط هو مﻼئم لطبيعة العصر بعيدًا عن قيمته اﻷدبية
والفنية ،وحق تلك اﻷجيال أن يكون لها رموزها اﻷدبية والفنية ،وضرورة النظر إلى
ذلك بتفهم لكونه مرحلة وخطوة من خطوات سير تاريخ اﻷدب والفن ،وبعيدًا عن مفهوم
ً
شرطا أن يكون كل تقدم أو كل جديد يتم تقديمه ،بقوة السالف
القيمة ،فكما قلت ليس
وقيمته ،لكن يجب اﻻنتباه إلى كونه خطوة ﻻزمة يمر بها التاريخ اﻹنساني ،نحو مستقبله
وعصره التالي ،وهي خطوة لها كل الحق أن ترفض العيش في جلباب تلك اﻷقانيم ،وأن
تخالف فكرة التشابه مع الماضي ،وأن ترفض فكرة اﻷستاذية في ظل عصر تكنولوجي
ضرب تلك القيمة "اﻷستاذية" في مقتل لﻸبد.

فهل الحارة المصرية التي قدمها هي مصر بتفاصيلها المدهشة؟
أﻻ يوجد عوالم أخرى غير عالم الحارة المسيطر على ّ
جل أدب
الرجل؟!
ً
ً
بسيطا لما أريد؛ اعتبرها تجربة عملية ،وقم
مثاﻻ
دعني أقدم لك
بسؤال عينة من الشباب عن قراءاتهم اﻷدبية ،ستجد الكثيرين
أفكار أدبية
منهم ممن ﻻ تعنيهم حارة محفوظ ،وتشغل بالهم
ٌ
أخرى غير عالم محفوظ السحري.

مصر

وكذلك عالم أدونيس الشعري؛ ستجد العديد من اتجاهات القراءات الشعرية لشباب وليد
عصر التكنولوجيا وعصر اﻻنفتاح ،لم يجد هؤﻻء الشباب في قراءاتهم مجاﻻً
فسيحا
ً
عيبا فيهم ،إنما هم نتاج طبيعي لعصر منفتح ،تغيرت قيمه
ﻷشعار أدونيس ،وهو ليس ً
وآليات الحركة اﻹنسانية فيه ،فلم يعد العالم عالم الصراعات الكبرى ،إنما صارت اللعبة
تماما ومفرداتها شديدة التعقيد بما تقدمه التكنولوجيا كل ثانية لهؤﻻء اﻷجيال،
مغايرة
ً
وهذا ﻻ يجعلني أندهش حين أجد هؤﻻء الصاعدين من الجيل المعاصر ﻻ يلتفتون إلى
محفوظ أو أدونيس ،إذ هم في حقيقتهم أجيال تربت خارج إطار السلطة اﻷبوية التي
محرما على
صنما"
ً
تربت عليها ذائقة الكثيرين ممن تحزبوا للرجلين وصنعوا لهما " ً
المساس ،هم أبناء جيل له صراعاته التي تخالف صراعات السابقين ،التي ُكنا نراها نبيلة
وحالمة ،فهم أبناء البساطة والوضوح والمباشرة ،وﻻ حاجة لهم بتخمة الترميز
والتأويﻼت الﻼمحصورة ،إذ يصبح فائض الوقت لهم رفاهية غير موجودة في ّ
ظل ذلك
فيشكل وعي هؤﻻء
العالم التكنولوجي المرقم الذي ُيقدم كل لحظة جديدًا في كل شيءُ ،
من تلك اﻷجيال.
أظن أن فهم طبيعة هذا العصر دون الحكم عليه بأحكام القيمة ،هو أمر ضروري ،ويجب
أن نتفهم إلى جانبه أنه طبيعي كخطوة في تاريخ اﻹنسانية ،وبعيدًا عن جمالها أو
رداءتها ،إﻻ أنها خطوة لها أهميتها في نسق التاريخ الطويل الممتد ،وهي المعبر إلى
خطوات مستقبلية تالية ،ﻻ نعرف عن قيمتها أو تقديرها ،لكننا نعرف أنها رفضت هذه
السلطة اﻷبوية ،وجعلت كل العالم تحت مجهر التحليل والمناقشة دون اعتبار ﻷي صنم
تم صناعته في أي مجال من مجاﻻت الحياة اﻹنسانية بأسرها 
ّ

قدم محفوظ الحارة المصرية بكل روعة وإبداع ،ونقلها من محليتها إلى العالمية ،محدث ًا
نوعا من اﻹبهار على مستويات عديدة ،لكن التساؤل الحقيقي ،كم من المفردات المصرية
ً
اﻷخرى الكثيرة التي قتلتها حارة نجيب محفوظ؟
تم قتلها عمدًا أو بغير قصد أمام سطوة حارته وعالمه
كم من العوالم المصرية اﻷخرى ﱠ
اﻷدبي؟
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السؤال اﻷيديولوجي الذي يفصل بينهما هو القومية اﻹسرائيلية والقومية الفلسطينية التي
ﻻ يمكن الربط بينهما .ﻻ يتعلق اﻷمر بأيديولوجية ديمقراطية وحقوق اﻹنسان والمساواة
ودولة الرفاهية لجميع السكان ،وهي مبادئ عالمية عامة يمكن ﻷي مجتمع أن يتبناها
ويدعمها ،ويمكن أن تكون بديﻼً لﻸيديولوجيات الوطنية.
عﻼوة على ذلك ،هذا صراع وطني بين إسرائيل كدولة احتﻼل استعمارية أطاحت
بالعرب كجزء من سبب وجودها .هذه ليست حالة مماثلة للجدل في كندا بين اﻷقلية
الفرنسية واﻷغلبية اﻻنكليزية ،عندما يريد سكان وﻻية كوبيك مزيدًا من اﻻستقﻼل
اللغوي والثقافي؛ أو لجدال في إسبانيا بين كاتالونيا ومدريد ،أو في إنجلترا بين اسكتلندا
والبريطانيين.
هذه صراعات وطنية هي من ُ ّ
ً
استعماريا .من
احتﻼﻻ
مخلفات الماضي ،لكنها ليست
ً
سمات الصراع المحلي أن أيا ً من الطرفين ﻻ يعترف بوجود الطرف اﻵخر وحقوقه.
يزعم اﻹسرائيليون أن العرب يهددون وجودهم ويرفضون إعطاء الفلسطينيين أبسط
حقوق اﻹنسان .هذا هو السبب في أن التوصل إلى اتفاق في مثل هذا الصراع المعقد على
أساس قومي أمر مستحيل.
العقدة السياسية اليوم هي أنه ﻻ توجد أغلبية للحكومة وﻻ أغلبية ﻹسقاطها .العرب
خائفون من اسقاط الحكومة .لقد أوصوا بـ غانتس في الماضي ،وقد يوصون بلبيد ،وآخر
شيء يريدونه هو رؤية بن غفير في حكومة نتانياهو.
هذا ما يعيشه اﻻئتﻼف الحكومي ﻷنه لم يتم حتى اﻵن تهيئة الظروف ﻹسقاطه الفعلي،
لكنه فشل في العمل .وحتى لو أجريت انتخابات جديدة ،فليس من الواضح أن أحد
الطرفين سيحصل على اﻷغلبية .افترض ان الحكومة استمرت عاما اخر ورئاسة
الحكومة انتقلت الى لبيد؟! ماذا سيفعﻼن كﻼ من أييليت شاكيد وجدعون ساعر؟ لن
يكونوا قادرين على تحمله ،وماذا سيفعلون بعد ذلك؟ تجربة “ﻻ لبيبي” ُتظهر أن هذه
ليست منصة يمكن بناء بديل عليها .المشكلة هي أن هذا الوضع ﻻ يخلق حركة بديلة.

يعقوب بن افرات اﻷمين العام لحزب دعم العمالي .كان عضوا في تنظيم
"الشرارة" .اعتقل في سجون اسرائيل بتهمة اﻻنتماء للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين مع بداية اﻻنتفاضة اﻷولى عام .1987في
سنة  1995كان بن افرات من المؤسسين لحزب دعم العمالي الذي
تمسك بموقف معارضة اتفاق أوسلو على اعتبار انه ﻻ يحقق السﻼم
العادل والحد اﻷدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

فلسطين المحتلة

 نير أورباخ ،رئيس لجنة الكنيست والمدير العام لحزب البيت
اليهودي ،الذي يمثل المستوطنين في الضفة الغربية ،عتب
منصور عباس قائﻼ إن محاولة التعاون مع العرب باءت بالفشل.
أثار ذلك ً
كبيرا بين اليمين واليسار في إسرائيل حول ما إذا
جدﻻ
ً
كان العرب مسؤولون عن فشل اﻻئتﻼف الحكومي ،وما إذا كان
هناك مستقبل للتعاون بين اليهود والعرب داخله .باﻹضافة إلى
ذلك ،انضمت غيداء ريناوي زعبي ،من حزب ميرتس ،إلى
مازن غنايم ،وصوت كﻼهما ضد تمديد قوانين الطوارئ.

اﻻئتﻼف الحكومي في حالة من الشلل ﻷنه ﻻ يملك  60صوتا في الكنيست بعد أن صوت
 4أعضاء كانوا في اﻻئتﻼف – عميحاي شكلي وعيديت سيلمان من حزب “يمينا”،
وغيداء ريناوي ومازن غنايم – ضد الحكومة ،واﻷزمة تتعمق فقط.
على الرغم من ادعاء اليسار أن العرب ليسوا مسؤولين عن اﻷزمة ﻷنها بدأت من
أعضاء حزب يمينا ،فإن حزب دعم لن يحدد أي من المشاركين في الحكومة هو
المسؤول عن الوضع ،ﻷننا اعتقدنا منذ البداية أنها كانت محاولة فاشلة .وذلك ﻷن اﻻتفاق
الوحيد بينهما كان معارضة نتنياهو ،وليس بينهما اتفاق أيديولوجي ويتجاهل القضية
الفلسطينية .الواقع أن الوضع في إسرائيل ينقسم إلى قسمين مختلفين ،إسرائيل من جهة،
والضفة الغربية وقطاع غزة الواقعين تحت اﻻحتﻼل من جهة أخرى.
اليساري

عندما نأخذ الكتلة الليبرالية اليسارية ،حزب العمل وجزء من حزب ييش عتيد ،للتحالف
مع حزب يمينا ،بيني غانتس – حزب كاحول لفان  ،وجدعون ساعر – تكفاه حداشا ،
يمكنهم اﻻتحاد ضد بيبي واﻻتفاق على المبدأ – دولة يهودية ومعارضة الفاشية.
ً
اتفاقا بين اليمين واليسار الصهيوني على أن وجود إسرائيل هو
من الواضح أن هناك
فوق أي حق يخص اﻵخرين .لكن الجزء العربي في ﻻئتﻼف عبر الحركة اﻹسﻼمية ﻻ
ينتمي الى هذا اﻻجماع .وهذا واضح في صورة ُنشرت اليوم في الصحف لمظاهرة قام
بها أعضاء من حزب ميرتس أمام منزل عضوة الكنيست من حزب ميرتس غيداء
ريناوي في مدينة نوف هجليل ،طالبوها باﻻستقالة من الكنيست حتى تتمكن ميرتس من
تعيين شخص مخلص آخر للحزب مكانها.
هذا بالطبع مطلب مشروع ،لكن الصورة تظهر أن أعضاء ميرتس المحتجين يلوحون
باﻷعﻼم اﻹسرائيلية ﻹثبات أنهم حزب صهيوني .بمعنى آخر ،هذا تصريح بأن غيداء
ريناوي وعضو الكنيست عيساوي فريج هما عضوان في حزب صهيوني إسرائيلي
وعليهما قبول أولوياته التي تختلف عن أولويات العرب في إسرائيل .ولم يأتوا للتظاهر
ضدها ﻷنها ستؤدي إلى عودة نتنياهو إلى السلطة فقط ،بل لوحوا باﻷعﻼم اﻹسرائيلية
وهي أعﻼم اليمين التي رفعت في مسيرة القدس تحت مسؤولية عومر بارليف من حزب
العمل.
اليوم سمعنا موسي راز من ميرتس عبر اﻹذاعة يتحدث كمعارض لﻼحتﻼل ويتظاهر
في الضفة ضد المستوطنين ويدعم المزارعين الفلسطينيين .وأوضح راز أن هذا
اﻻئتﻼف الحكومي الحالي يميني أكثر من نتنياهو ،وبعد وصف اﻷنشطة الفاشية ضد
الفلسطينيين ،دعا غيداء ريناوي للتصويت لصالح تمديد قانون الطوارئ ويجب الدفاع
عن الوضع الراهن .أي أنه يجب حماية الوضع كما كان حتى اليوم ،وقد تم تجديد هذا
عاما من عام  1967حتى اليوم وهذا التزما بالخطوط العريضة
القانون
ً
تلقائيا لمدة ً 55
للحكومة الحالية.
ورغم أنه يعارض اﻻحتﻼل ،إﻻ أن ذلك ﻻ يمنعه من تبني اﻷولوية الوطنية على حساب
دعم حقوق اﻹنسان والحقوق المدنية ،يهودية كانت أم عربية .أولئك الذين يرون في
اﻻحتﻼل والفصل العنصري جريمة ﻻ يمكن دعمها ﻷي سبب ،أي الفلسطينيين داخل
اﻻئتﻼف ،ﻻ يمكنهم بأي حال من اﻷحوال التصويت لصالحها .لذلك هذا اﻻئتﻼف هو
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نفاق يقدس اﻻحتﻼل .بدﻻً من البحث عن طريقة للتعايش بالمساواة بين اليهود والعرب،
تكتفي بشراء اﻷعضاء العرب من خﻼل تخصيص ميزانيات للعديد من المشاريع في
المجتمع العربي .هذا هو الصراع اﻷيديولوجي الذي نعيشه ليل نهار ،وﻻ يستطيع أي
مواطن عربي أو يهودي في إسرائيل الهروب منه وتجاهله.

–
واقتصاديا .اليوم ،كتبت إيريس لعال
اجتماعيا
برنامجا
إلى جانب ذلك ،يمتلك التحالف
ً
ً
ً
لصحيفة هآرتس أنه إذا نظرت إلى اﻷزمات  ،وإضراب المعلمين ،وفشل إصﻼح
توظيف المتدربين في نظام الرعاية الصحية ،ووضع المتقاعدين والفقر ،وزيادة أسعار
المساكن بنسبة  ٪20و خصوصا ً في تل أبيب أو في وضع المواصﻼت -فهذه الحكومة
تشكل استمراراً لسياسة نتنياهو.
المعين من قبل نتنياهو ،منذ أكثر من عام أننا بحاجة إلى زيادة
قال محافظ بنك إسرائيلّ َ ُ ،
العجز في الميزان واﻻستثمار في الميزانيات لبناء البنية التحتية – المواصﻼت
والمدارس والمستشفيات ،أي شيء يمكن أن يزيد من إنتاجية العمل في اسرائيل .حزب
العمل وميريتس يكتفون بطلب لرفع الحد اﻷدنى لﻸجور .إذا فعلوا ذلك ،فهذا يعني أن
الطبقة الدنيا ستبقى في مكانها مع إضافة بضع مئات من الشواقل .الحكومة ﻻ تخلق
وظائف أفضل ،وﻻ توفر التدريب المهني وكل ما من شأنه أن يسمح للعامل البسيط
باﻻرتقاء لمستوى معيشة افضل.
فائضا قدره  30مليار شيكل في تحصيل الضرائب،
هذا على الرغم من حقيقة أن هناك
ً
والذي كان يمكن استثماره في البنية التحتية ،لكن الحكومة ليست على استعداد ﻹضافة
فلس واحد إلى رواتب المعلمين أو المتدربين أو أي شخص آخر .إنها تواصل سياسة
نتنياهوُ .يضاف إلى ذلك قضية إيران التي ﻻ تنتمي إلى الصراع الوطني مع الفلسطينيين.
نشهد تصعيدا للحرب ضد إيران وقصفت إسرائيل يوم السبت مطار دمشق.

إذا تحدثنا عن تجربة عربية يهودية مشتركة ليست مبنية على القومية بل على المساواة
والرفاهية ،فمنصور عباس ليس شريك ومثله الحزب الشيوعي القوميين الذين يدعمون
بوتين وبشار اﻷسد .اما حماس وأبو مازن ليسوا شركاء فيها ايضا .هؤﻻء ﻻ يعترفون
بالمبادئ الديمقراطية ،ويوعظ المقاطعة )بي دي اس( .وإذا كان الوضع اﻻجتماعي
واﻻقتصادي في إسرائيل سيء ففي الضفة الغربية أسوأ بكثير ،وظروف المعيشة ﻻ
ُتطاق .و ﻻ يوجد عمل هناك ،والسلطة ليس لديها ميزانيات ﻷن الغرب توقف عن منحها
والمساهمة فيها بسبب فسادها  ،واندلعت هناك مظاهرات تطالب بخفض أسعار السلع
باهظة الثمن.
ان اﻻقتصاد الفلسطيني تابع ﻹسرائيل تماما بموجب اتفاقيات باريس  ،التي هي جزء من
اتفاقيات أوسلو ليس لديهم الحق في اتباع سياستهم اﻻقتصادية الخاصة ،وليس لديهم عملة
فلسطينية سوى الشاقل ،وﻻ يمكنهم سك العملة ،أو الحصول على قروض في سوق
اﻹقتراض العالمي .تشكل ديون إسرائيل للبنوك في الخارج  ٪70من الناتج المحلي
اﻹجمالي .عندما أراد نتنياهو خﻼل فترة كورونا منح الناس معاشات تقاعدية ،اقترض
من البنوك العالمية بفائدة أقل من  ٪1ووزعها.
ﻻ تستطيع السلطة اﻻقتراض من أي جهة دون دفع فائدة عالية ،وﻻ تستطيع ذلك .في
الواقع ،ﻻ توجد سياسة مالية مستقلة ﻷن إسرائيل تتخذ قرارات تتعلق بالسياسة المالية
للسلطة الفلسطينية .المشكلة هي أن حركة “بدنا نعيش” تطالب من السلطة الفلسطينية
اتخاذ موقف واتخاذ إجراءات عندما ﻻ تستطيع السلطة الفلسطينية فعل أي شيء .هذه
الحركة تعيش في وهم أن الدولة الفلسطينية على الطريق ،وهناك رئيس فلسطيني بالفعل،
وكأن فلسطين دولة تحب اﻻحتﻼل ،لكن هذا التصور كاذبا ووهميا .بهذه الطريقة هم
يتقبلوا على أنفسهم السجن الكبير الذي يعيشوا فيه ،سجن دولة فلسطين.
ّ

من الواضح أن هذه الحكومة تعرف لغة الحرب فقط .ﻻ يوجد تغيير اقتصادي أو
اجتماعي أو أيديولوجي يبرر هذا اﻻئتﻼف بين اليهود والعرب الذين يضطرون قبول
الفلسطينيين اﻷولويات الصهيونية .ظهرت يوم أمس غيداء ريناوي زعبي ،مدعية أنهم
يعاملون كما لو كانوا أسرى عليهم قبول قانون اﻻحتﻼل ،وقانون حظر التلويح باﻷعﻼم
الفلسطينية ،ولجان قبول المستوطنات اليهودية التي تمنع العرب من اﻹقامة فيها .أضف
إلى ذلك مسيرة اﻻعﻼم ،والقانون المدني المتفق عليه بين الليكود واليمين ،و يتعين على
العرب قبول هذا الوضع واﻻكتفاء بميزانيات إضافية.

أحد مطالب حركة “بدنا نعيش” من السلطة الفلسطينية ،هو تخفيض ضريبة القيمة
المضافة على السلع ،وإلغاء اتفاقية باريس .هذا اﻻمر يعني إلغاء اتفاقيات أوسلو وعملتها
وسياستها اﻻقتصادية .وماذا سيحدث؟ عشرات اﻵﻻف من العمال الذين يعملوا في
اسرائيل سبقوا دون عمل عندما ﻻ يتوفر لهم عمل في الضفة الغربية ،ﻻ يوجد بها مطار
أو ميناء بحري للتبادل التجاري ،وهي مغلقة بين جسر النبي وإسرائيل .أين ستقوم هذه
الدولة؟ يتظاهرون تحت شعار “بدنا نعيش” ويتجاهلون وجود إسرائيل كدولة محتلة
تقرر في كل صغيرة و كبيرة ،وﻻ يفعلون ً
شيئا ضد تعايش السلطة الفلسطينية مع
اﻻحتﻼل.

ظهرت غيداء كما هو متوقع في شخصية الضحية ،لكنها انضمت إلى حزب صهيوني
من اختيارها دون أن يجبرها أحد على ذلك .عندما ﻻ تكون هناك شراكة حقيقية بين
اليهود والعرب ،لماذا وافقت على قبول إمﻼءات حكومة التغيير ،التي تملي عدم تغيير
الوضع القائم ،بما في ذلك اﻻحتﻼل؟ والسؤال ما هو البديل للحكومة الحالية التي قد
تصوت ضدها؟ وفقا لها ،فهي ﻻ تصوت ضد اﻻئتﻼف ،ولكن ضد قوانين محددة ،مما
يعني أنها ليست مستعدة ﻹعادة نتنياهو إلى السلطة.

حركة “بدنا نعيش” ﻻ ترى رؤية لبناء دولة مشتركة ففي الواقع وﻻ يتخلى أي من
الطرفين عن الدولة الفلسطينية أو اليهودية ،التي ﻻ تمتلك أي منهما إمكانية الوجود بسﻼم
صراعا ﻻ نهاية له .حزب ميرتس أيضا ﻻ يتحدث عن
 ،مما يجعل النزاع القومي
ً
التناقض بين الدولة اليهودية والدولة الديمقراطية .كما تدعي للفصل بين الدولة اليهودية
والدولة الفلسطينية .عندما تأخذ الناتج المحلي اﻹجمالي اﻹسرائيلي وتقسمه إلى  9مﻼيين
شخص ،فإن الناتج القومي اﻻجمالي للفرد سنويا يبلغ  45000دوﻻر

لذلك السؤال المطروح هنا ،ما هو أفقها وما هي النتائج التي تستخلصها من هذه المحاولة
الفاشلة؟ على أي أساس برأيها يمكن الوصول إلى شراكة حقيقية بين اليهود والعرب؟ في
الواقع ليس لديها برنامج أو رؤية بعيدة المدى ،فهي تكتفي بالمطالبة بميزانيات لمدينة
الناصرة ،والتعامل مع قضية القرى المهجرة اقرث وبرعم  ،وهو موضوع تكرر منذ
ً
أيديولوجيا؟
حسنا ،أين تقف
عقود.
ً

في الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ الناتج القومي اﻹجمالي حوالي  2500دوﻻر للفرد
في السنة .كيف يمكن فصل هذين الكيانين؟

الحركة اﻹسﻼمية لها موقف مختلف .وهي تعترف بالطابع اليهودي للدولة ،وتقبل ان
تكون أقلية داخلها وتطالب بالحكم الذاتي اسﻼمي ،بغض النظر عما إذا كان رئيس
الوزراء اليهودي هو بيبي ،بينيت ،لبيد ،أو أي شخص آخر .يريد منصور عباس ً
إذنا
لفرض سيطرته على المجتمع العربي من خﻼل الميزانيات ،حتى يتمكن من التثقيف
تماما كما يحصل المثقفون اﻷرثوذكس المتطرفون
حول الشريعة اﻹسﻼمية في مدارسهً ،
ً
وفقا لنهجهم الديني في مدارسهم في بني براك والقدس على إعفاء من الجيش ،ويديرون
حياتهم كما يحلو لهم ،طبيعة الزواج وحياتهم اﻷسرية.
فالقضية الوطنية ﻻ تهم الحركة اﻹسﻼمية ،وﻻ تعترف بها في الدين اﻹسﻼمي ،وهو
أساسها العقائدي .لقد فشل اﻹخوان المسلمين في كل مكان وليس فقط في إسرائيل ،لقد
فشل في سوريا ومصر وتونس وليبيا ولبنان .إنهم يزدهرون أينما يزدهر الفقر ويحملون
اﻷغلبية معهم ،لدرجة أن الليب راليين على استعداد للذهاب مع الجيش ضدهم بسبب نهجهم
التسلطي.
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فشلت اﻷيديولوجية القومية قبل  30عاما بعد اتفاق اوسلو ،لكن اﻹسرائيليين ما زالوا
يعيشون في هذا الوهم .يشترك اﻹسرائيليون والفلسطينيون في نفس القطاع الجغرافي،
واﻻقتصاد نفسه ،ويجب أن يتقسموا جميع الموارد بالتساوي بين النهر والبحر .يمكن أن
يكون هذا اﻷساس لمحاولة ناجحة لمشاركة يهودية – عربية – إسرائيلية فلسطينية .على
الشعبين ان يقرروا الدستور الذي سيتم صياغته ،وماذا ستكون قوانينه – هذا شيء
مطروح للنقاش .إن الدعوة إلى اﻻنفصال تديم الفصل العنصري واﻻحتﻼل ،وﻻ تؤدي
إلى اﻻستقﻼل أو السﻼم.

إحدى النتائج التي توصلت إليها بعد محاولتنا الفاشلة في مصنعي طعمان وغرين نت،
والتي وافقت إدارات المصنع على اﻻعتراف بصفتنا التمثيلية وحتى الجلوس للتفاوض
معنا لكنهم لم يوافقوا على توقيع اتفاقية جماعية معنا .ان وبموجب القانون اﻹسرائيلي ،ﻻ
يمكن ﻷي محكمة عمل إجبار أصحاب العمل على توقيع اتفاقية جماعية.
المشكلة هي أن العمال الفلسطينيين يعانون من ضعف بسبب ظروفهم المعيشية.
The Leftist

Writer

شهريا ،ويمكن للبعض أن يعمل في
يعيش الفلسطيني في المناطق على  1850شاقل
ً
شهريا للحصول على تصريح
إسرائيل إذا كانوا متزوجين ،إلخ .بعد دفع  2500شاقﻼ
ً
عمل .ومع ذلك فإن وضعهم أفضل بكثير من وضع العمال في المناطق .فوضع البطالة
في الضفة الغربية ،اﻷجور المتدنية يسمح لصاحب العمل على الضغط على العامل
وابتزازه من خﻼل اغراءات مالية ان التهديد بالفصل .الوضع السياسي معقد وينعكس
على الوضع اﻻقتصادي .ﻻ يرى العمال الفلسطينيون أمامه أي حركة سياسية تطالب
أبديا ،وبدون تغيير وعيهم ،يصعب تحمل
بحقوق متساوية للجميع ،فاﻻحتﻼل يبدو ً
ضغوط أرباب العمل والتوصل إلى اتفاق جماعي.
نحن بحاجة إلى فهم هذا عندما نتحدث إلى العمال .ﻻ يكفي الحديث عن المعاش والراتب،
بل يجب أن ُتعرض عليهم صورة تغير وعيهم .لقد أحضرنا ناشط نقابي حتى يساعد في
أيضا يجب أن يفهم الرسالة  ،وإﻻ فلن يتمكن من نقلها إلى العمال.
العمل معهم  ،لكنه
ً
اﻷمر ﻻ يتعلق فقط بالرواتب .طالما أنهم ﻻ يفهمون الواقف على ما هو وكيف يستغل
صاحب العمل نقاط ضعفهم فلن نتمكن من النجاح.
إذا أخذنا حزب دعم ،لدينا مساحة ضيقة جدًا للنشاط السياسي .لدينا تعاون في القدس مع
عناصر ومنظمات مختلفة ،ولكن من الصعب للغاية تحويلها إلى قوة سياسية شريكة ،ﻷنه
ﻻ يوجد عامل ديمقراطي ليبرالي في المناطق المحتلة ،وﻻ يوجد من نتعاون معه .من
يصور على أنه خائن يقوم بالتطبيع مع قوات اﻻحتﻼل.
يتعاون مع اﻹسرائيلي ُ َ ﱠ
إذا رفع حزب ميرتس العلم اﻹسرائيلي ضد عضو حزبها العربي ،وموسي راز يدعي
التخلي عن كل مبادئه من اجل وجود اﻻئتﻼف الحكومي ،قدرتنا على التحرك محدودة
للغاية .وينعكس هذا في حقيقة أننا غير قادرين على الوصول إلى المزيد من الناس ،على
الرغم من أننا ننشر موقفنا كل أسبوع في لقاء مع النشطاء .الجانبين اﻹسرائيلي
والفلسطيني وصلوا إلى طريق مسدود اﻻمر الذي يديم اﻻزمة.
هذا ﻻ يعني أن حركة “نريد أن نعيش” ﻻ قيمة لها .في مقال نشرناه بالعربية طلبنا
معرفة مبادئهم .انصار ميريتس قرروا التصويت ليئير ﻻبيد كبديل ،ونحن بحاجة إلى
وضع مبادئ جديدة أمامهم وضد القوى الفلسطينية المتمردة  ،ﻷنه الوضع الحالي يديم
الفصل العنصري .نحن بحاجة إلى اﻻلتفات إلى هذين اﻻتجاهين وتقديم برنامج غرين
نيو ديل الفلسطينية اﻹسرائيلية الجديدة لهما 

مصر

 توفي في  30أغسطس  2022ميخائيل جورباتشوف آخر
الزعماء السوفيت في التجربة اﻻشتراكية التي استمرت ثﻼثة
أرباع قرن كاملة .وقد اشتد الجدل مع وفاته عما إن كان
جورباتشوف مجرد عميل أمريكي فكك دولة عظمى لمصلحة
الغرب أم أنه كان كما تقدمه وسائل اﻻعﻼم الغربية حكيما ،متيما
بحب اﻻنسانية حتى الدموع ،حتى يكاد أن يكون قديسا نورانيا
رفعه الغرب إلى أعلى المراتب بينما وصفه الشعب الروسي بأنه
"المسيح الدجال"؟.

قال في رثائه الرئيس اﻷمريكي بايدن" :لقد قام بإصﻼحات ديمقراطية خﻼل قيادته بعد
عقود من القمع السياسي الوحشي" .والمقصود أساسا باﻹصﻼحات تفكيك الدولة
السوفيتية وفتح أسواق روسيا للرأسمالية العالمية ،وخصخصة الملكية العامة التي بيعت
فيها أضخم المصانع الروسية بتراب اﻷرض لزعماء العصابات ورجال السوق السوداء،
وإنهاء الحرب الباردة وتقليص نفوذ روسيا اﻻقتصادي والسياسي في محيطها وخارج
حدودها .هذا بينما عبر الشعب الروسي عن تقديره لجورباتشوف ساخرا به في النكت
ومنها أن مواطنا روسيا سأل صديقه ":ما الذي تعنيه بالنسبة إليك سياسة جورباتشوف؟
تقدما أم خداعا؟ " ،فأجابه  " :تقدما للخداع"!
وصل جورباتشوف إلى الحكم عام  1985وراح في سنواته اﻷولى يدعو إلى اشتراكية
ذات طابع إنساني ،ديمقراطي ،تزيح أخطاء التجربة اﻻشتراكية جانبا ،وتتقدم في بناء
عالم المساواة ،مما حرك لدي الكثيرين اﻷمل في تطوير التجربة لكن ليس هدمها،
وسرعان ما تبين أن تلك كانت كلمات عبور المرحلة المؤقتة نحو هدم التجربة من
أساسها .ورغم عدائه العميق لﻼشتراكية ،فقد سجل اﻷديب الكبير سولجينتسين رغم أنه
عاني من السجن والنفى تقديره ﻹصﻼحات جورباتشوف بقوله ":لقد فعل الديمقراطيون
الروس بروسيا ما لم تفعله بها سبعون عاما من الشيوعية"! كان للتجربة اﻻشتراكية
أخطاؤها التي ﻻ تخفى على عين وفي مقدمتها غياب الديمقراطية وقمع المعارضين،
وتبلور فئة حزبية بيروقراطية تنهب ما تشاء ماﻻ وامتيازات ،والعجز اﻻقتصادي عن
توفير احتياجات المواطنين وأحيانا اﻷساسية منها .وقد لخص الشعب هناك تلك اﻷخطاء
والتناقضات في النكتة التالية" المعجزات السبع للسلطة السوفيتية هي  :أوﻻ – ليس لدينا
بطالة لكن ﻻ أحد يعمل .ثانيا :ﻻ أحد يعمل ،لكن يتم تنفيذ خطة اﻻنتاج الخمسية .ثالثا :يتم
تنفيذ الخطة لكن ﻻ شيء تشتريه في اﻷسواق .رابعا:ﻻ شيء تشتريه لكن الطوابير في
المحﻼت .خامسا :ﻻ شيء في المحﻼت لكن الثﻼجات عامرة في البيوت .سادسا:
الثﻼجات عامرة لكن الناس غاضبون .سابعا :الناس غاضبون لكنهم جميعا يصوتون في
اﻻنتخابات بنعم! " .ولم يكن لجورباتشوف أن يصعد إلى الحكم وأن يقوم بذلك التحول
العاصف إﻻ باستغﻼل أوجه النقص في التجربة اﻻشتراكية والنفاذ منها إلى سياسة
أخرى ،ذلك أن الخصم الرأسمالي لم يكن لينفذ إلى اﻻتحاد السوفيتي إﻻ عبر نقاط
الضعف ،مثلما أن المياه التي تحيط بالسفينة ليست هي التي تغرقها ،لكن تغرقها المياه
التي تنفذ إلى داخلها من الثقوب.
هل كان جورباتشوف عميﻼ أمريكيا كما يصر البعض أم نبيا كما يصر الغرب؟ سؤال ﻻ
يمكن اﻻجابة عنه قطعيا إﻻ بعد عقود حين ترفع السرية عن ملفات المخابرات
اﻷمريكية ،لكن حكما بما قام به فإن سياساته لم تخدم سوى مصالح الرأسمالية العالمية
وفي المقدمة منها المصالح اﻷمريكية التي تحرص وسائل إعﻼمها اﻵن على تقديم
جورباتشوف بصفته نبي اﻹنسانية ،مع أن جورباتشوف نفسه لم يكن حريصا على
صورته حتى أنه لم يترفع عن تقديم إعﻼن عن" بيتزا هت" عام  1997مقابل حفنة من
الدوﻻرات! 

اليساري
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 قد يأخذ المتابع للوضع العربي الراهن بكل ارهاصاته
والمتغيرات التي مرت به ,تساؤل عن طبيعة الحاكم
العربي والكيفيات التي يستطيع الخروج بها من
مواصفات سلوكية سيكلوجية افرزتها فترات الحكم
العربي اﻻسﻼمي ما بعد الحكم الراشدي ,او الحكام اللذين
جاؤا تحت مسمى الثورات التحرريه واﻻنقﻼبات
العسكرية بﻼفتاتها الحالمه بانشاء وطن عربي حضاري
.ولعل الصورة التي ترسمها رواية جﻼل الدين اﻻسيوطي
في كتابة )تاريخ الخلفاء( نقﻼ عن الذهبي ,وهي ان
طباطبا العلوي )مؤرخ عربي من اهل الموصل تولى
نقابة الطالبيين العلويين في النجف وكربﻼء( سأل المعز
صاحب القاهرة عن نسب الفاطميين )فجذب المعز سيفه
من غمده ,وقال هذا نسبي ,واخذ ينثر الذهب على اﻻمراء
والحاضرين ,وقال هذا حسبي(.
هذه الصورة التي رسمت تاسيس الخط اﻻسﻼمي للحكم,
تاخذ بعدا سوسيولوجيا يمهد الطريق لتكريس الغلبة عن
طريق القوة في المخيال اﻻجتماعي.وليس بعيدا عن هذه
الصورة ما حدوه الدارسون للحكم العربي اﻻسﻼمي ,من
انه )الحكم( مبني على القوة والقهروالسطوة والتسلط تارة
وعلى الطاعة واﻻستعباد والتحكم تارة اخرى .حتى ان
هاتين الوسيلتين اصبحتا ما يميز العﻼقات الجمعية
لمجتمعنا العربي اﻻسﻼمي عبر تحديد دور اﻻنسان في
تنفيذ الطاعة للفقية ,اوطاعة شيوخ اﻻفتاء.وعلى هذا
خضعت المنطقة العربية ,لنمطين من الحكم اﻻول اطاعة
اولي اﻻمر ,والثاني بالعجز والخوف اللذان ساقا المجتمع
للروح اﻻستسﻼمية التي اوصلته حد تأليه الحاكم.
ومن الطبيعي ان هذه الخاصيه هي ليست حكرا على
المجتمع العربي بل تتعداه الى معظم شعوب اﻻرض,
حيث ان التجارب النفسيه لعالم النفس اﻻمريكي
الشهير)فيليب زمباردو( بجامعة ستانفورد ...اختار سجن
ستانفورد وستانلي ملجرام بجامعة هيل حول الطاعه
ودرجة اﻻنصياع للسلطه )وجدوا ان اﻻنسان الذي
يتعرض للظلم واﻻضطهاد يستسلم حتى لو توافرت له
فرص الخﻼص( وهذا ما يجعل المجتمع شريكا في خلق
اﻻستبداد والخضوع الكامل للحاكم .الحاكم المتماهي مع
ﷲ او مع وحدانيته حسب ما يقول عمرو ابو خليل وهو
طبيب نفساني لما يؤكده طه عبد الرحمن اﻻستاذ في
السوربون مغربي اﻻصل عندما يقول ان التعامل بين
الحاكم والمحكوم هو عبودية ملكية تخلق اﻻستبداد الذي
قسمه الى:
 -1المستبد الذي تستحوذ عليه رغبة التسيد الكلي ﻻستعباد
اﻻخرين.
 -2المستبد الذي يجعل تسيده فوق القانون منساقا ﻻهوائه
 -3التسيد بمعنى الحاكم المحيط الذي يرتقي الى مرتبة
التأليه والمعصوم الذي ﻻ ينازعه في قرارته احد.
وعلى هذا النحو الذي خضعت له منطقتنا العربيه  ,يرى
الباحثون في الشؤون السياسية واﻻجتماعية ان الحكام
اعطوا انفسهم المواصفات التي ترسم لهم )وحدهم
سيكلوجيا الحاكم العربي( ذو المواصفات التالية:
 -1الحاكم الذي يمنح ذاته اهمية اعلى مما يستحق
 -2المغاﻻة في تفخيم ذاته حد الهذيان الفكري
 -3انعدام القدرة على تقييم مقدراته الجسمية والنفسيه
والمعنوية واﻻجتماعية والمالية الى غيرها من
المواصفات.
 -4جنون العظمة وهي من امراض الذهان ) العصبية(
والتي ﻻ يدرك المريض انه مصاب بها ) والذهان هو
عكس العصاب الذي يدرك المريض انحرافه عن السلوك
الطبيعي لﻼنسان(وليس بعيدا عن تلك المواصفات ما جاء
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والذي في وقتها قرر المجلس النيابي عزل الوصي عبد
اﻻله في مايس  1941باﻻجماع ,واعاده باﻻجماع بعد
شهر من اﻻنقﻼب ,لتتشكل لنا صوره عما كان عليه
المجلس الذي يخضع لرغبات القادة العسكريين بشكل
كامل.
رحيل الملك غازي  1939بحادث اعتقد في حينها انه
محاولة اغتيال )بسبب مواقفه العربية الراغبة في تشكيل
الدول العربية الحديثة  ,وما تبناه من افكار قومية( ادخل
العراق بفوضى النزاعات المبنية على التصورات
الشخصية لزعماء توارثوا الحكم منذ تاسيس العراق
كدولة الى حيث نهاية الحكم الملكي  14تموز .1958
انتقل الحكم من ملكي دستوري الى جمهوري يعمل
بدساتير مؤقتة توضع حسب اهواء السلطة ورؤاها
السياسية.

العراق

باحدى الدراسات عبر صحيفة المدى والتي حددت
سيكلوجيا الحاكم بما يلي  ),البرانويا ) الشك( ,الغطرسة
الذوبان في السلطة حد اختزال المجتمع والوطن بشخصة,
وكان شاوشسيكو مثاﻻ حينما قال :لن يحدث تغيير في
رومانيا اﻻ اذا تحولت اشجار البلوط الى تين )وكانت
النتيجة ان مسك الشعب به واعدمه( ,النرجسية الخبيثة
)شعور العظمة واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع
وقساوة القلب وتأليه الذات( ,التمذهب )العقيدة( ,والتصلب
الفكري ,تفضيل جماعته وابناء مذهبه وما يسمى )بالحول
العقلي( وفكرة الغالب والمغلوب والحاكم هو امتداد لحكم
الخﻼفة والتي هي تكليف سماوي.
وضمن هذه التوصيفات ﻻجواء الحكم العربي اﻻسﻼمي,
والتي استمرت بتاثيراتها حتى زمننا المعاصر ,تشكلت
السلطات العربية التي رسمتها معاهدة سايكس بيكو على
انقاض اﻻمبراطورية العثمانية بعد الحرب اﻻولى...
ولناخذ العراق كنموذج نقرأ من خﻼله نوع الحكم الذي
تشكل ما بعد الحرب العالمية اﻻولى على وفق اﻻرادة
اﻻستعمارية البريطانية التي وضعت الخارطة الجغرافية
له والمتشكله من الوﻻيات الثﻼث )الموصل -بغداد-
البصرة( وعين له ملكا كان قد حكم بﻼد الشام لفترة
سنتين اﻻ انه لم يلق ارتياحا منهم ,فاعادته بريطانيا ملكا
على العراق ,هو الملك فيصل اﻻول عام  ,1921تمثلت
فترة الملك فيصل ببعض المنجزات التي تعمل وفق
مفهوم العراق كدولة لها من المؤسسات العسكرية
والتربوية واﻻقتصادية ما يؤهلها ان تساير الدول الشرقية
حديثة التشكل.
وبعد وفاة الملك  1933ومجيء الملك غازي عن عمر
 23عام ,أُعيدت الصراعات بين القيادات العسكرية التي
تندرج سلوكياتها ضمن التوصيات التي ذكرناها انفا.
فكان انقﻼب بكر صدقي  1936ضد حكومة ياسين
الهاشمي ,وكذلك انقﻼب رشيد عالي الكيﻼني 1941

يرى الكثير من الباحثين ان فترة الحكم الجمهوري في
العراق من احلك الفترات التي مرت على هذا البلد,
بتسلسل اﻻنقﻼبات التي بدأت  1958بقيادة عبد الكريم
قاسم ,انقﻼب  1963بقيادة عبد السﻼم عارف ,انقﻼب
 1968وتولي حزب البعث العربي اﻻشتراكي بقيادة احمد
حسن البكر ونائبة صدام حسين .هذه اﻻنقﻼبات العسكرية
التي حصلت اوصلت للحكم رجال اتسموا بروح الشقاوة,
العنف القمعي,النزعة اﻻستبدادية ,احتقار الشعب والخوف
منه ,اندفاعهم المغامر في القتال وخوض المعارك
بسرعة وطيش ,وتحولهم الى دكتاتوريين ,وبحكم الطريقة
التي جائت بهم الى السلطة ,نراهم قليلي الخبرة في
المجال السياسي والمؤهﻼت التي تجعلهم مقبولين من لدن
السياسيين والمجتمع العراقي ,مما جعلهم يفرضون
سلطاتهم ,ويعملون للتخلص من العناصر الكفوءه حولهم
واستبدالها باﻻتباع!!!
واستمر هذا الشكل من الحكم والتسلط الى حيث 2003
ودخول الجيش اﻻمريكي وانهائه حكومة صدام حسين
وحل تشكيﻼت الدولة العسكرية واﻻمنية واﻻقتصادية,
واضعا العراق بين مخالب تنظيمات حزبية كانت تسمى
بالمعارضة ,والتي انشغلت بتقاسماتها للسلطة مع غيرها
وتوزيع الثروات فيما بينهم دون اﻻهتمام بمعاني اﻻدارة
الفاعلة الراغبة في تكوين دولة عصرية حديثة ,تميزت
هذه التنظيمات ببروز النزعة النفعية في سلوك افرادها
وضعف الشعور باﻻلتزامات اﻻجتماعية ,تمحوروا حول
كيفية الحصول على مكاسب فردية من زعامة وسيطرة
وثراء .الى حيث خلق المنافسات الحادة التي اصابت
المجتمع العراقي بسيل من الدماء ،جراء الحروب
الطائفية التي استمرت عدة سنين منتجة حركات طائفية
متطرفة ,كان للعامل اﻻقليمي والدولي دورا كبيرا في
صنعها وتحويل اﻻرض العراقية مسرحا لصراعاتها
اﻻيديولوجية او البراغماتية الراغبة في جعل العراق بلدا
مستهلكا لمنتجاتها ومهيمنه عليه اقتصاديا .لحين وقوع
العراق في مأساة الهيمنة الداعشيه  2014والتي ﻻزال
البلد يعاني منها ويقدم شبابه ضحايا ﻻجرامها ولروحها
السادية ورؤيتها العقيدية التي بدأنا الحديث عنها في اول
مقالنا هذا.
وبعد هذا وما حصل من ثورة شبابية تشرينية .هل يمكن
اغفال هذا التاريخ الماساوي لحكام حكموا المجتمع بالقوة
والقهر وفرض الطاعة؟ ام ان من الضروري دراسة
احوال الحكم والمتسلطين ووضع سلوكهم السيكولوجي
امام من سيقود البلد ,ليعتبر من هذه الفترات العصيبة,
وياخذ مطالب الثوار والمجتمع في عين الجد الساعي
لبناء عراق مدني حديث 
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والشاهرونَ نيوبه ْم
ْ
والنافثاتُ
سمومهن
حتى يُ َم ّزقوا
جلدَكَ الكوني
الخرائط
وك ﱠل
ِ
رض ْك
وأديم أ َ ِ
َ
ُ
أَيﱡها الوطن الجري ُح
بﻼ أَح ْد
ظهر ْك
وأ َنتَ تحم ُل فوقَ
ِ
ب
بلدا ً على شع ٍ
ب على بَلَ ْد
وشع ٍ
وﻻﻻﻻﻻﻻﻻﻻﻻﻻﻻ
ﻻﻻﻻﻻﻻﻻﻻﻻ أَ َح ْد
***
ماذا تبقّى منكَ
ْ
الرافدين؟
ياآبنَ
بْ
سوى الخرائ ِ
والضحايا والمصائبْ
والسبايا والعرايا
وك ﱡل شيءٍ
فيكَ شاحبْ ؟
***
لم انتَ ترضى
َ
ث ُ ﱠم تصمتُ
ث ُ ﱠم تخن ُع
ث ُ ﱠم ترك ُع ؟
يااااااااا ْه
يا أأأأنتَ
ياشعب العُلى !
َ
يا اااااااا ْه
اليساري

ْ
النازحين
وشعب
َ
والهاربين والجائعينْ
ياااااااا ْه
ْ
وآآآآآخ
ْ
الحزين؟
ياشعبي
***
ياااااااا ْه ياربي
آآآآآآآ ْه ياشعبي
آ ِه لو تدري
ْ
حزين
ك ْم أَنا
وعليكَ يوجعُني الزمان
ْ
الحنين
وعليكَ يذب ُحني

العراق

يا أأأأأنتَ
شعب الذُرى !
يا
َ
شعب ْ
بابل
يا
َ
سومر
وشعب
ْ
َ
أور
وشعب ْ
َ
آشور
وشعب
ْ
َ
جلجامش
وشعب
ْ
َ
ْ
تموز
وشعب
َ
وشعب علي
َ
ْ
الحسين
وشعب
َ
وشعب ) كري ْم (
َ
ْ
الصدريين
وشعب
َ
وشعب المقتولينْ
َ
الشهداء
وشعب
ِ
َ
وشعب القدّيسينْ
َ
وشعب البؤسا ْء
َ
ْ
المغدورين
وشعب
َ
ْ
المنفيين
وشعب
َ

***
الحزن إذا ً
ْ
ماجدوى
البكاء
وماجدوى
ِ
ْ
واﻷنين؟
ب
والنحي ِ
ْ
الضنين
العالم النَ ْذ ِل
في
ِ
ْ
اللعين؟
ت
ومقابرالمو ِ
ِ
***
ها أَنا اﻵنَ اسألْ
أصر ْخ
ها أنا اﻵنَ
ُ
ها أنا اﻵن أ ْن َحبْ
وأعذروني َسلَفا ً
فأنا منفع ٌل
وأَنا ُم ْنزع ٌج
وأنا ُم ْرتبكٌ
وانا ُمضطربٌ
ْ
والجنون :
حدﱠ الصراخِ
ص ْم ْ
ت؟
لم هذا ال َ
َ
ْ
الصوت؟
أَينَ را َح
حناجرك ْم
من
ِ
الضمير؟
هو
ْ
وأَيْنَ َ
ِل َم ترضونَ بهذا الضي ْم
والذ ِّل العظيم ْ
الحقير؟
ْ
والجوعِ
لم؟
َ
لماذا؟
الى َم؟
الى َم تبقونَ جوعى
ْ
الفاجعة؟
في الحياةِ
الى َم تبقونَ موتى
ْ
الضائعة؟ 
في البﻼ ِد
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 حاول المسرحيون العرب ،منح المسرح العربي هوية
عربيه خالصه مما جعلهم يذهبون بإتجاه التراث ،ﻹيجاد
قوالب مسرحيه ،وموضوعات عربيه خالصه ،في
محاوﻻت بائسة منهم لنفي التبعيه للمسرح الغربي  .لكن
مثل هذه المحاوﻻت التأصيليه ،لم تعد جاذبة للمتلقي
الراهن في تحقيق ألفته التي غادرته فعزف عن قراءة
النص ،او ارتياد قاعات العرض المسرحي ،واصبح
ملول يضجر من طول النص أو العرض واصبح ﻻ خيار
أمام الكتاب سوي اﻹختزال اللغوي للنص الدرامي
شريطة أن تكتب المسرحية لتمثل ،وليست لتقرأ ،وهذا هو
جواز مرورها أي المسرحية ﻷنها تحمل أحداثا مثيرة
،ومشوقة للمتلقي لشرعيتها في تطور صراعها السريع
والمنطقي لناموس الحياة.

بالنص المسرحي القصير من الفضاء التقليدي الي فضاء
موازي مصغر .ومن أبرز ال ُكتاب اللذين تلو تشيخوف،
وستريندبيرج .اﻹيرلندي"وليام بتلر بيتس" ،اﻷمريكيون
"بيرسيفال وايلد"" ،اونيل كوارد" ،و"يوجين اونيل"،
اﻷلماني "بيرتولد بريخت" ،و"تيسي وليامز".
بعد الحرب العالميه الثانيه شهد اﻷدب المسرحي العربي
إذديادا ً مطرداً في النصوص المسرحيه القصيره ويعد
أبرز كتابها "أرثر ميلر" ،تيسي وليامز ،يونسكو،
صموئيل بيكيت.
وفي عام  2009شهد مسرح "ترايسايكل" في لندن
عرض سلسلة مسرحيات قصيره عُرفت باللعبة الكبري
وتشير المراجع إلي عشرات الكتاب العرب الذين كتبوا
نصوص مسرحيه قصيره منذ أواخر القرن التاسع عشر
أبرزهم "يعقوب صنوع" والذي يعد من أقدم الكتاب
اللذين كتبوا في هذا القالب القصير وأطلق عليه اسم
"اللعبه التياتريه مترجما كلمة  playاﻹنجليزيه إلي
"لعبه" .مما ترتب علي سوء الفهم والنقل والترجمة عن
اﻷصول اﻷجنبيه في حاﻻت كثيره ظهور مصطلح
"اﻹستنساخ الثقافي".

ومن هنا اصبح النص المسرحي القصير "المختزل
"إحتياج ضروري لجذب المتلقي /القارئ الذي سأم من
طول المدة الزمنيه لقراءة النص ،ومن اﻹطالة في
مفردات لسانيه ،وحواريه ﻻطائلةمنها ،ودون إختزالها
بإستخدام إسلوب لغوي رمزي ،يعمد إلي التكثيف الشديد
في الخطاب ،لبيان الدﻻلة في الملفوظات من خﻼل الفهم
وكيفية تأويل المعني المعطي.
وبالتالي فإن اﻹختزال في النص المسرحي سيؤدي
بالضرورة إلي إختزال اﻷفكار المقدمه ،وتكثيفها إلي
فكرة واحده تنطلق من الفعل الفردي او بضعة أفعال
مركزه ،وتفاصيل قليله ،وشخصيات محدوده ،وذروة
قريبه من النهاية ،ويخوض في صراع مركزي واحد،
فالحبكة الناشئة عن اﻹختزال والتكثيف ،والتي هي
اﻹطار العام لعرض موضوع النص الذي تتصف بدايته
بالتكثيف ،والتماسك ،أما وسطه ،فيتعلق بالعقدة ،أو
الذروه ،ونهايته تكون قصيره ،و كلما كان الصراع حاداً
عنيفا ً بين القوي المتناقضة ،كان الفعل الدرامي أكثر
تأثيرا ً ،وتحقيقا ً لﻺستجابة الذهنيه للمتلقي، .وشريطة أن
جميع ما سبق ينصهر في بوتقة وحدة اﻵثر العام للنص.

مقاربة بين النص المسرحي القصير ونصوص
الميكروتياترو اﻷسبانيه
فالنص المسرحي القصير ،والذي يماثل في السرد اﻷدبي
النص القصصي القصير :هو النص الذي يكتب في
صفحات قليله ويستغرق عرضه علي المسرح وقتا ً
يتراوح بين عشر دقائق ونصف ساعه ،وغالبا ما يكون
من فصل واحد فقط تمييزا له عن النص المسرحي الذي
يتألف من فصلين أو أكثر.
مصر

•لكن كيف للكاتب أن يتوقي اﻹستنساخ او التقليد في خلق
نص مسرحي مختزل أو قصير ؟
إن اﻹجابة علي هذا السؤال تقودنا أوﻻ للتعرف علي
جذور نشأة المسرحيه القصيره ثم عقد مقاربة بين النص
المسرحي القصير ،النص اﻷسباني "الميكروتياترو"

يمكن إرجاع أصل النص المسرحي القصير إلي بداية
الدراما في اليونان القديمه وتحديدا المسرحيه
"الساتيريه" ،وهي الجزء اﻷخير من الرباعية التراجيديه
التي اعتاد كتاب التراجيديا تقديمها في المسابقات
المسرحيه وكانت تتألف من ثﻼث مسرحيات تراجيديه
،تتبعها مسرحية ساتيريه تشبه إلي حد بعيد التراجيديا في
نمطها لكن موضوعها يدور بوجه عام حول اﻷساطير
ومن نماذجها مسرحية "السايكلوب ")العمﻼق(
ليوربيدس.
وتشير بعض المراجع إلي أن النص المسرحي القصير
نشأ في اسبانيا خﻼل القرن السادس عشر وتحديدا مع
الفواصل التمثيليه القصيره التي كانت تمثل بين فصلي
المسرحية الطويله ومن كتابه "خوان ديل أنثينا"،و"لوبي
دي رويدا" .أما في إنجلترا يعد أقدم نص مسرحي قصير
هو "كومس" للشاعر اﻹنجليزي جون ميلتون والذي ُكتب
عام  1634م وكان موضوعه يدور حول العفة.
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وفي منتصف القرن السادس عشر كتب "موليير" في
فرنسا نصوصا مسرحيه قصيره وعرضت أمام رجال
البﻼط الملكي الفرنسي في اﻷعياد والمناسبات.
أما في ألمانيا ففي نهاية القرن السابع عشر يتصدر نص
"فيلوتاسا" القصير لﻸلماني "ليسنج" باكورة المسرحيات
القصيره اﻷلمانيه .وفي روسيا نشر الشاعر "إلكسندر
بوشكين" أربعة نصوص مسرحيه قصيره سميت
بالتراجيديات القصيره كانت اوﻻها عام  1830بعنوان
"الفارس البخيل" ثم تﻼه مواطنه "أنطون تشيخوف"
والذي حقق النص المسرحي القصير قفزة نوعيه علي
يديه في أواخر القرن التاسع عشر.
ويعد السويدي"أوجست ستريندبرج" الذي كتب
النصوص المسرحيه القصيره في أواخر القرن التاسع
عــرفت ب "مسرحيــات الغرفة" أول من خـــرج
عشر و ُ

ويعتمد النص المسرحي القصير علي الحوار أو الفعل
الدرامي فهو يقوم علي مفهوم "شريحة الحياة" وفق
مفهوم الناقد الفرنسي "جان جوليان" في كتابه المسرح
الحي مبينا ً أن )مسرحية "شريحة الحياة" تعبير جديد
للشكل المسرحي القصير أو المختصر(.
للنص القصير خصائص منها غياب الحدث وقيامه علي
الفعل الفردي أو بضعة أفعال مركزه وتفاصيل قليله
وشخصيات محدوده ﻻ تزيد عن أربع أو خمس
شخصيات وذروة قريبة من النهاية ويخوض في صراع
مركزي واحد دون تغيير في المناظر المسرحيه ،كما
يتميز النص القصير بوحدة اﻵثار العام .فالمسرحية
القصيره وفق وصف الكاتب المسرحي اﻷمريكي
"بيرسفال وايلد" )الوحدة إلهامها ،والوحدة هدفها،
والوحدة روحها(.
إن اﻹختزال أو التكثيف الشديد المميز للنص المسرحي
القصير يؤثر بدوره في نوعية الموضوعات التي يتناولها
النص كما يؤثر علي طريقة إخراجه وعرضه في فضاء
تقليدي أو غير تقليدي وبالتالي فإن الحبكة التي هي
اﻹطار العام لعرض موضوع النص الذي تتصف بدايته
بالتكثيف والتماسك ،أما وسطه فيتعلق بالعقدة أو الذروه،
ونهايته تكون قصيره وغالبا ما تعبر بصورة مؤثره عن
ردود الفعل العاطفيه ،والصراع كلما كان حادا ً عنيفا ً بين
القوي المتناقضة ،كان الفعل الدرامي أكثر تأثيرا ً وتحقيقا ً
لﻺستجابة الذهنيه المتلقي.
ومع ظهور مفهوم "البوليفونيه" في اﻷدب والذي يعني
وجود مجموعه من اﻷصوات السرديه التي تتفاعل وتعبر
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عن همومها الذاتيه والموضوعية دون أن يهيمن صوت
علي اﻵخر وإنطﻼقا من أن النص ليس فيه صوت واحد
بل هناك أصوات متعدده ومتقابله ومتعارضه ،مثل:
الذات المتكلمه ،والمتلفظ ،و)المستمع(المتلقي .فالذات
المتكلمله هي الذات الفيزيائيه الحسيه التجريبيه التي تنتج
الملفوظ )الكاتب أو المبدع(.
أما المتلفظ فهو ذات لسانيه ورقيه داخل الخطاب وكذا
ينطبق ذلك علي المتلقي .ولذا فالبوليفونيه نظرية دﻻليه
وخطابيه وبنيويه تزودنا بآليات الفهم وكيفية تأويل
المعني .ومن ثم فإن مقاربة النصوص اﻹبداعيه والفلسفيه
واﻷدبية تعتمد علي مجموعة من الخطوات المنهجيه هي
ماقبل الفهم ،والتفسير ،والتأويل وفقا للبوليفونيه التأويليه
عند"بول ريكور".
وتتميز لغة النص المسرحي الحداثي القصير بحواريتها
الدﻻليه واﻹحاليه والرمزية والسيمائيه المتعدده والتي
تنسج عﻼقات تفاعليه وتناصيه متعدده مع باقي بنيات
النص .وعليه فإن المقاربة البوليفونيه هي التي تدرس
الملفوظ او النص في حواريته وتعدديته الصوتيه واللغويه
واﻷسلوبيه والدﻻليه واﻹيدولوجيه سواء علي مستوي
البنية ،أم الدﻻلة ،ام الوظيفه ،ﻻسيما اننا نتحدث عن نص
مسرحي قصير يعتمد الحوارية ويُختزل بأسلوب رمزي
مكثف في كتابته الدﻻلية واﻹيدولوجية- .وحتي ﻻ يختلط
الحابل بالنابل أو تختلط النصوص المسرحية القصيره مع
نصوص "الميكرو تياترو".
إن التجربه اﻷسبانيه الميكروتياتريه هي تجربة وليدة
ظروف خاصه في مدريد عام  ،٢٠٠٩ولدت علي يد
المخرج المسرحي والتلفزيوني Miguel Alcantud
حيث جمع أكثر من خمسون فنانا بما فيهم الممثلون
والكتاب والمخرجين ولمدة أسبوعين لتقديم أعمالهم
المسرحية داخل بيت دعاره سابق قبل هدمه في إطار
التوعية المجتمعية .حيث قامت الفرق المستقله بتقديم
عروض ﻻ تزيد مدته عن خمسة عشر دقيقه لجمهور ﻻ
يزيد عن خمسة عشر فرد وعمل الجميع في منزل
الدعارة المكون من ثﻼثة عشر غرفة تحت موضوع
واحد تحت مسمي"من أجل المال".
"الميكروتياترو"  Micro Teatroهو شكل مسرحي
مترا لعدد
مصغر ،ويقدم في فراغ في حدود خمسة عشر ً
من الجمهور ﻻ يزيد عن خمسة عشر متلقي ،يجلسون في
صفين متقابلين اًما عن الممثلين فمن المعتاد أن يكونوا
من واحد إلى ثﻼثة على اﻷكثر ،ويتم تقديم مجموعة من
العروض تعمل على مناقشة محتوي موحد وبمسمى
موحد وبالتالي كانت مجموعة العروض تناقش هذه
الفكرة حيث تم تناولها من وجهات نظر متنوعة بأساليب
فنية مختلفة وعلى الجمهور أن يختار ما يناسبه وبعد ذلك
كان يتم تحديد المسمى الذي يجمع مجموعة العروض
التي ستقدم حيث يتم عرض نفس المسرحية ست مرات
متتالية في نفس اليوم ،وبعد ذلك أصبح عدد ساعات اليوم
يقدم فيه أنواع مختلفة من المسرح موجهة ﻷعمار مختلفة
فمثﻼ منذ الصباح وحتى الثانية ظهرا تقدم حفﻼت
اﻻطفال تليها حفﻼت للطﻼئع والشباب ثم أخرى لكل
اﻷسرة .أما في الساعات المتأخرة من الليل تقدم عروض
ذات خصوصية جنسية أو توعوية.
يﻼحظ أن النص "الميكروتياتري" يختلف عن النص
القصير من حيث فضاء التلقي اوالمكان العام للنص،
النص القصير يمكن أن يعرض في فضاء تقليدي أو غير
تقليدي وﻻ يشترط وضعيه محدده للمشاهده او التلقي علي
اليساري

عكس "الميكروتياترو" الذي يحدد وضعية محدده
للمشاهده تعتمد علي الحميميه بين المتلفظ والسامع فضﻼ
عن أن النص القصير ﻻ يحدد عدد معين لجمهور
العرض.
إن محاوﻻت التقليد اﻷعمي للتجربة "الميكروتياتريه"
اﻷسبانيه من حيث الكتابة النصيه وفضاء التلقي تشكل
إستنساخ مستورد سعي بعض الكتاب إلي تقليده أو
إستيراده إذ لم يحقق التواصل الجمالي بين القارئ
والنص ،وبين العرض ،الجمهور ولم يتأثر الكاتب
العربي به التأثير الذي يجعله يبتكر اسلوب جديد ينأي به
عن فعل اﻹستنساخ الثقافي.

ويعد اﻹستنساخ الثقافي مصطلح زئبقي المفهوم إذ
يتأرجح ما بين النقل الحرفي للمفاهيم وما بين التوظيف
اﻹحترافي ﻹنثياﻻت هذا المصطلح ،فالبعض يرده إلي
السرقه إلي ما أنجز اﻵخرين لمفاهيم فكرية .وﻷن كل ما
أنتج الفكر هو إنتاج متنوع القراءة لسؤال القلق الوجودي
عند اﻹنسان ولذا فإن الوجه اﻵخر لهذا المصطلح
)اﻹستنساخ الثقافي( هو إعادة إنتاج اﻷفكار واﻷساليب
التي تم انتاجها سابقا عن طريق التوليد والتهكم من أجل
إستنتاج اﻷفكار الجديدة .فاﻹستنساخ تحول إلي فعل
إستفزازي فكري وإلي اسلوب بحث منطقي يبحث ويجيب
أسئلة اﻹنسان المعرفي بغية اكتشاف الوجود اﻹنساني
وماهية الكون الذي يعيش فيه.
ومن ثم يتحول التلقي إلي تفكير جديد وهذا ما التفت إليه
الكاتب العربي "مارون النقاش" عندما نقل واستنسخ
الثقافة المسرحيه الغربيه إلي الثقافة العربيه .عندما قدم
نصوص شكسبير او موليير ،إذ لم تحقق التواصل
الجمالي بين العرض والجمهور فإنقطع الفعل الدرامي
عن أن يحقق حضورا فاعﻼ في ذات المتلقي وثقافته،
فأعاد "النقاش" إنتاج قصص "الف ليله وليله" مسرحيا
وعندها تمكن خطابه المسرحي من تحقيق فعل التواصل
الحي وأسس لمفهوم جديد له ذائقته الفكرية الخاصة.
ولكي يكون الخطاب المسرحي الجمالي خطاب ينتمي إلي
الفرد يجب ان يواكب التحوﻻت التي يتعرض لها اﻹنسان
يوميا ً وهذا ﻻ يتحقق إﻻ إذا تم إنتاج الخطاب من رحم
إشكاليات المجتمع العربي وقضاياه اليومية،عندها سيكون
الخطاب فعل إبتكاري قادر علي تحريك الراكد وإنتاج
فاعل يغير نحو اﻷفضل.
•يقول "بول ريكور" يكمن اﻹختﻼف بين "اﻷصوات
السرديه في اﻷعمال العظيمه مثل المﻼحم ،الروايات
والمسرحيات في أن المؤلف يتخفي بوصفه الراوي،
ويلبس قناع مختلف الشخصيات ،ومن بينهم جميعا قناع
الصوت السردي المهيمن الذي يروي لنا ما نقرأه،
ونستطيع أن نكون الراوي في محاكاة هذه اﻷصوات
السرديه دون أن نتمكن من أن نصير المؤلف".
وعبر هذه التحوﻻت الخياليه لذاتنا وفق "ريكور" نحاول
أن نحصل علي فهم ذاتي ﻷنفسنا وهو النوع الذي يتهرب
من اﻹختيار الواضح بين التغيير الجارف والهوية
المطلقه وبين اﻹثنين تكمن الهوية السرديه.
وبالتالي ينبغي علي المؤلف للنص القصير المختزل أن
يستحضر الذات ،والغير ،العالم الخارجي ،ويركز علي
اﻹحالة ،والمرجع ،والمقصدية 

تعبان ْ
ُ

من تعبْ
ْ
يزال
عانى وما
العراق
أيا عجبْ !!!
أخوتهُ تصوروهُ غرفةً مؤصدة َ اﻷبوابْ
أبناؤهُ توسدوهُ أفردوا منابرا ً ْ
من الغضبْ
سﻼلت ُ ْه وهميةٌ
جراحهُ
مخاض
عصر مستلبْ
ُ
ٍ
دماغهُ أوعيةٌ مرتقةْ
شفاههُ مساحةٌ لعم ِقها ْ
أفق
ﱠ
قوظ القصي ِد في دمـ ْه؟
من
النور
ْ
أسالَها على رتاجِ
ْ
ْ
مهادنة …
مبللة ...
محاصرةْ
الطرطور
كغفل ِة
ْ
ْ
ْ
اﻷفق؟
من أسدلَ
ٌ
مأجور
مهادن
ْ
ُ
تعبان من تعبْ
ونام كالقصبْ
أغلقَ َ
باب قلبهُ دماغهُ َ
ت ّه ّزهُ الرياحْ
ّ
المطر
ْ
يهزهُ
ّ
اﻹعصار
يهزه
ْ
لكنهُ مازا َل ْ
من تعبْ
يقرأ ُ وجهَ قاتل ْه
ْ
القتيل
ويعرف
ُ
موالـِّ ِه غناءهُ في ْ
الليل
يبكي على ّ
وحشتهُ مرافئا ً
صرختهُ موائد اﻷدبْ
يا ليتهُ ما قا َل في أمسي ٍة قصيدةَ الشعبْ !
تعبان ْ
ُ
من تعبْ
تعبان ْ
ُ
من تعبْ 
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 حين غنى لبيروت أول مرة ...انطلق الرصاص؛
ليزرع لحنه الدموي في جسده النحيل ،لكنه غنى وﻻ زال
يغني.

فكما غنى اﻷفكار والسياسة غنى للحب وللمرأة ،غنى
هموم الناس وأحﻼمهم ،باح بما ﻻ يستطيعون البوح به،
فأغنياته ليست سياسية بقدر ما هي أغنيات أتعبها حب
الناس وأرهقتها همومهم وأحﻼمهم؛ ليصبح ما يقدمه اليوم
مشروعا إنسانيا يقدم الواقع الصعب ،متحديا الواقع
المرير ،دون أن ترتكس نقاوته الثورية في أتون التحديات
الذاتية والموضوعية ،وظل ملتزما رغم المضايقات
اﻷمنية التي تعرض لها واﻻتهام بمعاداة السامية
والمرض ،ملتزما بالقضايا التي آمن بها ،لكن دون
الوقوع في مطب الخطب السياسية والشعارات ،التي
ترتبك وتخفت حين تنتهي المناسبة ،فوليم يكتب الموسيقا
من أجل اﻹبقاء على المصالحة مع الروح في ظل هذا
الجنون الذي نعيشه ،يكتبها للهروب من هذا الكوكب إلى
أماكن أكثر إنسانية ،ليصور بموسيقاه ما نشهده جميعا،
ونعانيه ،من قهر واستغﻼل وقتل وسلب لذاكرتنا وتاريخنا
ولغتنا ،فأغنياته تحمل هما إنسانيا وتعبر عن الهم
اﻻنساني أوﻻ وأخيرا ،وقضيته الرئيسية في كل محطاته،
موسيقيا وثقافيا ونضاليا هي فلسطين ،ولبنان.

أنهك السرطان جسده ،وامتزج دمه بالكيماوي ،لكنه عاند
المرض والموت فلحن وغنى ،وبات يهدي للموت كل
حين وردة ،لقد أدرك بفطنة الشاعر ورهافة الموسيقي
وعناد الثائر ،أنه إن لم يواصل القفز فوق أسوار الواقع
ويخترق الجدران ،فلن يكون أكثر من معطف بال معلق
على الحائط ،وأصر أن يمضى يعطر روحه الواثبة،
فتفوح بشذى الكلمات العذبة والموسيقى التي تختال
بألوانها المتنوعة ،في خليط يجمع ما بين اﻷصالة والتقدم،
ويمزج بتناسق عجيب ما بين الموسيقى الشرقية
والغربية ،بكل تنوعاتها.
وليم نصار ،المسيحي الثائر ،الشيوعي المقاوم ،الموسيقي
التقدمي الملتزم ،بقضايا وطنه وأمته ،اللبناني المجبول
طوعا واقتناعا بثرى فلسطين ،المتماهي إلى حد التﻼشي
بأناسها البسطاء.
في الحرب اﻷهلية اللبنانية عام  ،1975وكان في بدايات
عمر المراهقة ،طاف المﻼجئ والمستشفيات والمحاور
ليصدح بأغنيات الدفاع عن الثورة الفلسطينية والحركة
الوطنية اللبنانية ،وبعد اجتياح لبنان وحصار بيروت عام
 1982تحرك مع فرقته لينشد سرا في أزقة المخيمات
الفلسطينية لبيروت وفلسطين ،وليتوج ذلك بإحياء أول
أمسية غنائية سياسية بعد تحرير بيروت في مارس
.1984
دوما لم يكن وليم نصار مجرد مؤلف موسيقي ،ومغني
سياسي بل كان -وﻻ يزال -في قلب الصراع ضد
اﻹمبريالية والصهيونية والعنصرية ما دام هناك من
يكرهون رائحة الحبق والهال العربي ،مهاجر بين
المطارات المختلفة يحمل هم وطنه الكبير في حقيبة
صغيرة ،بين مونتريال وبيروت ودمشق وباقي عواصم
اﻷرض الباردة منها والدافئة ،ليشع عبقا دافئا يﻼمس
قلوب المسحوقين ،ويزرع فيهم بأغنياته الرقراقة المتألقة
أمﻼ بغد أجمل.
من الهتاف الغنائي ،واﻷلحان المقاتلة ،والكلمات التي
كانت تعمد بالدم والنار ،تدرج وليم في موسيقاه وكلمات
أغنياته؛ ليزاوج الموسيقى بالكلمات في إيقاع هارموني
ولون موسيقى مميز ،صار يميزه عن غيره من مغني
اﻷغنية السياسية ،أو من اصطلح على تسميتهم بالفنانين
الملتزمين ،الذين بدأوا في التراجع ،بعد أن باتوا يعيشون
فراغا سياسيا وحتى فراغا أيديولوجيا ،والذين اتضح أن
القضية السياسة في بعض أعمالهم كانت وسيلة ﻻ غاية،
وقد تناسى هؤﻻء أن أهمية الموسيقى واﻷغنية الملتزمة
أو السياسية غير مرتبطة بالموسمية أو الصراخ اللحظي،
لكنها تكمن في قدرتها على الربط بين جمالية الفن وضنك
حمل الرسالة اﻹنسانية المرتبطة بهم ،اﻷوطان والشعوب،
وبذلك يخرج العمل الفني من مربع التجارة اﻻستهﻼك
المبتذل وضيقهما إلى رحابة القيمة اﻻنسانية وصداقة
الشعوب الحقيقية.
فالتأسيس للروح الجمالية هي صلب الممارسة السياسية،
ولو كان ذلك عبر ما س ّماه نيتشه ب “تحويل اﻷلم
ُحول الوجود
وتناقضات الوجود وعبثه إلى مظاهر فنية ي ّ
الممل والعبثية إلى وجود جميل“ ،يقابله سعي مماثل إلى
تحرير الفن م ّما أسماها أدورنو بحضارة ”صنم
حولــت اﻷعمــال الفنيـــ ّة واﻷدبيــــ ّة
البضاعـــــة“ ،التي ّ
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بحنجرة المرض المبحوحة ،وبوهج شمس آب الﻼهبة،
ولذكرى ضحايا الكارثة ،وصور الدمار والدخان
المتصاعد من مرفأ الوجع في بيروت ،عاد وليم نصار
ليغني لبنان مرة أخرى.
فلسطين

والموسيقيّة إلى سلع تباع وتشترى ،فيُصار بالفن إلى
مرتبة اﻻنفصام التام عن المعارك اﻻجتماعيّة والسياسيّة
وواقع الفنان المعاش ،فتكون بذلك صداقة هؤﻻء الفنانين
المعلنة للشعوب صداقة كاذبة ،على حدّ وصف ”بول
نيزان“ في كتابه ”كﻼب الحراسة“ ،ولو تغنى بالحرية
والحب والعشق والجمال.
وما نراه اليوم من انحسار اﻷغنية والموسيقى الملتزمة،
واكتفاء بعض رموزها في العالم العربي ،وباﻷخص في
لبنان و فلسطين بالمهرجانات الموسمية على قلتها وبعض
حفﻼت الطلبة ،لينبئنا بفئويتهم وانفصامهم عن الواقع
اﻻجتماعي المعاش ،وانكماشهم بعد تراجع المد الثوري
واليساري على أرض الواقع ،وانبطاحهم أمام سيل
الموجات الفنية التي ترعاها أنظمة الدعارة العربية وتنفق
عليها اﻷموال الطائلة؛ لصرف الناس عن ثيمتها
النضالية ،وخوف هؤﻻء الفنانين أن يتم وصف أغنياتهم
بالسياسية.
وعلى الرغم من كل ذلك ،ظل وليم نصار صادحا
بموسيقاه وأغنياته لم ينكفء على ذاته ،ولم يتراجع ،وظل
متصاعدا في نهجه الموسيقي والغنائي ابتداء من اﻷغنية
المعبّرة عن روح كفاحية وعن إيديولوجيا يسارية تهتم
صاخب ،تعبيرا عن الغضب
كثيرا بالشعارات واﻹيقاع ال ّ
التمرد ،مرورا بالثورية الهادئة التي تهتم
وتحريضا على
ّ
بالكلمة واللحن المشبع بالشجن بعيدا عن الصخب
والعنف ،رغم إيمانه بأن الغناء الملتزم ﻻ يمكن إﻻ أن
يكون ثوريا ،سواء في مفاهيمه السياسية أو اﻻجتماعية،

أغنية جديدة تحمل عنوان لبنان بكرا ،تأتي في الذكرى
الثانية ﻷحداث الكارثة واﻻنفجار أو التفجير الخرافي
الذي هز لبنان وأحرق قلبه… كارثة لم تشهد بيروت
مثلها على مدار تاريخها ،وقد ظلت الحقيقة مطمورة مع
ضحايا ابتلع البحر أشﻼءهم ،ومباعث الوجع تأكل قلوب
اللبنانيين ،كلما مروا بالمكان وتتراقص أمام أعينهم
صورا جمعت نفسها بنفسها ولم تلتئم بالوجدان ،مشهدية
الدمار المفجعة وأشكال الموت المختلفة كانت زلزاﻻ
حقيقيا غيّر مﻼمح المدينة التي ستبقى صوره متشبثة في
الذاكرة ،لن تمحوها السنون.
وعلى وقع صور الكارثة التي أصابت اﻷرواح ،والتي
تعجز أي لغة في طبيعتها أن تعبر عن هذه المأساة ،أو أن
تحيط بها من خﻼل أي نوع أدبي أو موسيقي ،وبحس
المقاوم اﻹنسان ،بعدما شاخت الكتب وصمت المغنون
أبى وليم نصار إﻻ أن يطل علينا أقل ذهوﻻ منا جميعا،
وأكثر حسا بالحياة التي يجب أن تنتصر على الموت،
فالتقط برهافة الشاعر وحس الموسيقى المتفائل ليبشر
بالقيامة ،بعدما ظن الجميع أن بيروت قد ضمتها جنبات
القبور.

أزال وليم الغبار عن قصيدة قديمة للشاعر سميح القاسم،
والذي يعتبر أحد أهم واشهر الشعراء العرب
والفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بشعر
الثورة والمقاومة ،قصيدة كتبها القاسم باللغة العامية
اللبنانية ونشرت في إحدى الصحف اللبنانية حين اجتاحت
قوات الدمار الصهيونية بيروت في العام  ،1982والتي
كانت بعنوان لبنان بكرا ،قصيدة لم يلتفت إليها أحد ﻷنها
لم تحفل بالخطابية الصارخة أو التسيس الفج أو الثورية
السوداء ،أو البكاء والندب والدموع واللعب على مشاعر
الجماهير المكلومة بجراحها النازفة؛ بل كانت ومضة أمل
تدعوا لﻺصرار وعدم اﻻستسﻼم والنهوض من جديد ،لم
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يقلل فيها الشاعر من هول المأساة ،ولم يستهن بها بل
وصفها وكأنها نيزك سقط فوق المدينة؛ فأحدث فيها
الدمار ،وأشعل في قلبها النيران:
”قالو سقط نيزك
عاﻷرض بلبنان
وتفرقوا الخﻼن
وتوزعوا بعتمة التاريخ
عمركب شراعو من نيران
قالو نهدم عزك
وقالو سقط من قلبك اﻻنسان“.
لكن الموت والدمار الذي لحق ببيروت ،ورغم كل
الصرخات التي تعالت والبكائيات التي توشحت باليأس
بأن لبنان انتهى ،إﻻ أن الشاعر رفض أن يستسلم لليأس،
ﻷنه يؤمن أن لبنان يرفض أن يموت… فكيف يمكن
للموت أن ينتصر على بلد كان دوما رمزا للحياة النابضة
التي تقهر الحزن ،وأن لبنان سيبقى رغم كل الحقد وكل
من يحاول قتله ،عزيزا ً حرا ً ومستقﻼً ،شامخا شموخ
زيتونه العتيق وأرزه المنغرس في قلب الصخر:
“ لبنان يا لبنان
يا مطهر اﻷحزان
مهما عليك تكالبو
تا ينجرو صلبان
للرب واﻻنسان
ﻻ بد هالعاصفة تهزك
ﻻ بد يا لبنان
ﻻ بد يخضر قلبك
متل زيتونك وأرزك
ﻻ بد يا لبنان
ﻻ بد يا لبنان“.
ببساطة السهل الممتنع ،وبقوة الفكرة التي كانت تدفع
الشاعر الذي لم تسلبه المأساة اتزانه ،مضى سميح القاسم
بروح المقاوم الذي يرفض أن ينهزم مهما عظمت
الخطوب ،وتعالى طوفان المؤامرة ﻷنه يؤمن بحتمية
اﻻنتصار ،وأن الفنان شاعرا كان أو موسيقيا ﻻ بد أن
يظل رائدا يحمل مشعل النور واﻷمل لكي يحفظ جذوة
الحلم من اﻻنطفاء مبشرا بغد اﻻنتصار القادم؛ على
الموت.

كصائغ ذهب ،تناول وليم هذه الكلمات ليمسح عنها غبار
السنين ،وينفخ فيها الحياة ،ويعيد رسمها بموسيقاه التي
رغم بساطتها ،استطاع أن يجسد الكلمات بصور موسيقية
وكأنها مجموعة من المشاهد المسرحية في ملحمة بطولية
تحفل بالمشاعر اﻹنسانية دون أن تحولها ﻷسطورة أو
خرافة ،جسدت المأساة بالتدريج ،عبر دخول اﻵﻻت
الموسيقية المتنوعة ،ليعبر فيها عن كل مرحلة بمشهد
جديد تتشابك فيه وتمتزج دون أن يشعرنا باﻻنفصام أو
اﻻنفصال ،ليكتمل جمال الكلمات بروعة الموسيقي ،التي
يمتزج فيها العود الذي ينبض بروح الشرق وعبقه،
بعنفوان البيانو الغربي الذي يسيل بعذوبة الجاز البارد
الذي ينساب بالتعبير العاطفي ،عبر صور موسيقية تنضح
باﻹبداع والجمال.

في إطﻼلة جديدة ،وغير متوقعه ،لكنها ليست غريبة على
فنان محترف… مثقف ومتخصص في الموسيقى اﻷثنية
مثل وليم ،يصدح فجأة صوت آلة الدودوك التي كانت
اليساري

تتواري خلف اﻷصوات اﻷخرى في بداية المطلع.
الدودوك تلك اﻵلة الموسيقية اﻷرمنية القديمة ،والتي
تجسد بعزفها إحدى السيمفونيات اﻹنسانية المعنوية
والعاطفية مجتمعه وتساهم في تجسيد التقلبات المزاجية
صعودا وهبوطا ،وقد استخدمها وليم هنا لتعمل على تهيئة
الجو الموسيقي للحن الرئيس من خﻼل عزف لحن رتيب
يحافظ عليه بتطبيق تقنية التنفس الدائري… لينتج عنها
إحساس غير مسبق من السﻼم و اﻻسترخاء وبدايات
الشعور الروحي الذي يأخذنا تحت التأثير السحري
للموسيقى… فحين نقول دودوك ،فإننا نتكلم عن أغنية
الجبال في أرمينيا ،أو محاورة اﻷشجار أو بكاء المسنين
أو سعادة اﻷطفال أو قتال اﻷبطال أو حتى مآتم الشهداء
ومآدب اﻷعراس.
فالدودوك… يعبر وبشكل كامل وببﻼغة مطلقة عن
مشاعر الناس وعواطفهم وعن مشاعر الدفء والفرح
التي تنتابهم وعن تاريخهم الحافل باﻷحداث… وكأني به
قد استخدم اثنين من عازفي الدودوك أحدهما منفرد “
 “soloistواﻵخر ” “damkashوهو الذي يطبق
العزف غير المتوقف ليخلق للمغني والعازف اﻵخر خلفية
لونية رائعة ساعدت في إبراز الهارموني الرائع لﻸغنية،
يطوع اﻵلة لتعزف بوح
وقد استطاع وليم بإبداعه أن
ّ
الكلمات ،وكذلك هم وليم اﻹنساني.
لم يخدعنا وليم بإطﻼلة موسيقية جميلة ،كما غيره من
الموسيقيين ،الذي يخدع الناقد بجملة موسيقية جديدة
وجميلة ،لكن إيحاءاتها ﻻ تتﻼءم مع إيحاءات الكﻼم
المنظوم بل جاءت موسيقاه متوافقة مع مضمون الكلمات
وفكرتها ،مساهمة في شرح تفاصيلها ومؤكدة على
موضوعها.

عند التعرض للمؤلفة الغنائية نﻼحظ توافق تأليفها مع
الموضوع والكلمات ،واختﻼف الحالة الموسيقية في
مسايرة جوها العام بإيقاعاته المختلفة ،مع الحفاظ على
الوحدة الموسيقية عند اﻻنتقاﻻت المقامية في اﻷغنية وما
تؤديه هذه اﻻنتقاﻻت ،وأشير أيضا إلى نقطه أخرى ﻻ
يمكن قياسها بالكلمات ،وهي نقطة الحس الموسيقى ،الذي
استطاع وليم ان يوصله لنا ،والذي ﻻ يخضع ﻷي مقاييس
سوى مقياس واحد وهو إحساسه الخاص به ،فالتنغيم
المتميز)اللحن( الذي وضعه وليم لﻸغنية كان ينتقل من
منحنى ﻵخر بشكل انسيابي يوحي بالتسلسل الصوتي
بشكل منسجم ،حافظ فيه على وحدة تأليف اﻷغنية
موسيقيا ً باﻻنسياب الحسي ﻻ بالنقﻼت الصناعية.

بالطبع ﻻ يمكن تجاوز في تحليلنا لﻸغنية ،أن نتنصل من
قضية مهمة يجب مراعاتها في التأليف الغنائي ،وهي
مقاربة تنغيم اﻷغنية لصوت المغني ،حيث أن هناك
تصرفات نغمية ،ﻻ يمكن ﻷي مطرب غنائها ،حيث تعتمد
على طبقات مرتفعة )أوكتاف( أو منخفضة )قرار( ،مما
يحتاج إلى صوت ذو إمكانيات خاصة ،وبالرغم من
صعوبة نغمة القرار الموضوع في اللحن الموسيقي في
مطلع اﻷغنية وحاجته لصوت خاص ،إﻻ أن أداء وليم
جاء فيه منضبطا ،لكن بدا فيه التعب واﻹرهاق واضحا،
وربما قد ألتمس له عذرا في ذلك أنه غنى اﻷغنية وهو لم
يتماثل للشفاء بعد الوعكة الصحية التي ألزمته سرير
المستشفى لفترة ليست بالقصيرة لكن بعناده المعروف،

خرج ليلحن ويغني ،فقد آمن دوما أن صمته هو الموت
وغناءه هو الحياة.
وليم استطاع أن يلعب على تكرار الصوت المنفرد ليبدو
جماعيا في اﻷغنية بشكل احترافي فبعد أن يعرض
المأساة بصوت واحد عميق جاء من أدنى أجزاء
الهارموني ،نراه حين التحفيز للنهوض ينادي لبنان “لبنان
يا لبنان“ هنا يلجأ وليم إلى عنصر مهم من عناصر
اﻹبداع الموسيقي وهي “البليوفنية“ ،حيث يتعدد الصوت
في اللحظة نفسها ،مع تعدد الصوت الموسيقي أيضا
ليشكل بتمازج هارموني هتافا جماهيريا ،لكنه وسطا ليس
صارخا ،ليتناسب مع صوت العقل والعاطفة ،كأنه
يستنهض الهمم ويأبي التسليم ليهز بعزم الواثق كل من
يظن أن لبنان سيفكر باﻻنتحار.
لقد استطاع وليم بصوته حتى وهو مثقل بالتعب ،أن يكمل
حالة اﻷغنية ويوضحها ،وأن يصل بنا إلى الحالة التي
أرادها كاتب الكلمات ،والتي أرادها هو كمؤلف موسيقي
أو ملحن ،وأن يصل بنا إلى حالة اﻹفهام التي أرادها.

قد يغفل العديد من متابعي الحركة الموسيقية والغنائية عن
أهمية التوزيع بالنسبة للموسيقى؛ فيختصره بعضهم على
أنه مجرد ريمكسات أو تعامل بالتركات ،TRACKS
ولكن التوزيع الموسيقى هنا في هذه اﻷغنية أجادها وليم
باحتراف الفنان وثقافة اﻷكاديمي ،حيث استخدم اﻵﻻت
التي جاءت وطبيعة المعنى الصوتي التي تؤديه هذه اﻵلة
وتوزيعها مع جملة ٍ موسيقية ،باﻹضافة إلى عمل توافق
 MATCHINGبين تلك اﻵﻻت وبعضها البعض؛
فالتوزيع الموسيقى هنا أعطى القطعة الموسيقية واﻷغنية
شكﻼً دراميا نابضا ً بالحياة من خﻼل مقدرته الوصول
لحالة توافق بين اﻵﻻت المستخدمة في التوزيع ،مع حالة
اﻷغنية ،فنﻼحظ مثﻼ سطوة الدودوك ليصور اللحظات
الحزينة ،لكنه من خلفها وبشكل غير محسوس يمزج
معها أصوات آلتي التشيلو والكمان لتنبض بإيقاع الحياة
رغم سيطرة الشجن ،أو تطويع العود ليعزف الجاز،
متمازجا مع بقية اﻵﻻت الغربية ،مستغﻼ حالة التداخل
بين هذه اﻵﻻت التي يستخدمها في المقدمة والغناء من
جهة ،ولتكوين جمل الحوار الموسيقى بين هذه اﻵﻻت من
حول
جهة أخرى مما منح اﻷغنية جماﻻ وسحرا ّ
الموسيقى لموسيقى تصويرية تشاهد باﻹحساس.
طبعا )الجينر( أو اللون الموسيقي الذي وضعه وليم
لﻸغنية ”والذي جاء بقالب الجاز“ أيضا لعب دورا في
عملية استخدام اﻵلة واستطاع وليم أن يطوع آﻻته
الشرقية بشكل مثير لصالح القالب الموسيقي.

في الختام يمكن القول أن هذه اﻷغنية جاءت في لحظة
صعبة وحاسمة ،تنضح بالشغف اﻹنساني ،تتحدى الموت
وتدعو للحياة ،عبر توازن عاطفي بعيدا عن الصراخ
والضجيج المسيس ،وغلب عليها طابع التكامل في الشكل
والتراكيب ،ووضوح سير التنغيم اللحني ،بصورة اكثر
ذاتية ،ممهورة بالطابع الفني المطرز بالحرفية العلمية،
والشكل الدرامي الذي استطاع أن يعبر عن المأساة
ويرتقي بها من الفردية إلى المستوى اﻹنساني بمنتهى
الصراحة والبساطة في نفس الوقت 
--* عز الدين المصري ناقد فني ومخرج سينمائي
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 ما زال النقاش محتدما ً حول الخيار اﻻستراتيجي الواجب اتباعه في العﻼقة مع دولة
اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي ،ويتمحور النقاش حول خيارين اثنين رئيسيين:
اﻷول :هو خيار المقاومة الشعبية الشاملة بكل اﻷساليب والوسائل الممكنة ،مستندا ً إلﻰ
ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية ،كما أقرتها دورات المجلسين الوطني
والمركزي ،في وقف العمل بالمرحلة اﻻنتقالية ﻹتفاق أوسلو ،والتي انتهﻰ أجلها في أيار
)مايو(  ،1999والتي تم اﻹعﻼن عن وفاتها في مفاوضات كامب ديفيد) 2تموز /يوليو
 ،(2000حين وصلت إلﻰ الطريق المسدود بفعل التعنت اﻹسرائيلي ،مدعوما ً من إدارة
كلينتون ،كما قررت ترجمة وقف العمل بالمرحلة اﻹنتقالية بسلسلة خطوات من شأنها أن
تعيد صياغة العﻼقة مع إسرائيل ،بما في ذلك وقف التنسيق اﻷمني ،والخروج من
بروتوكول باريس اﻻقتصادي ،والغﻼف الجمركي مع إسرائيل ،وسحب اﻻعتراف بها
إلﻰ أن تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ،وتوقف كل أشكال اﻻستيطان.
المﻼحظ هنا ،للمفارقة ،أن أكثر اﻷطراف تمسكا ً بهذه الخيارات وهذه القرارات هي
القوى الفلسطينية المدعوة معارضة ،وكانت قد اتخذت ،منذ اﻷساس ،موقفا ً مناهضا ً
ﻻتفاق أوسلو ومساره.
الخيار الثاني :هو الذي تمثله السلطة ،ورغم أنها المعنية بصون الشرعية الفلسطينية
وقرارات مجلسيها الوطني والمركزي ،فإنها تعتمد خطا ً سياسيا ً يقوم علﻰ تعطيل
قرارات الشرعية الفلسطينية ،وتحاول أن تختزل الشرعية بشخصية رئيس سلطة الحكم
اﻹداري الذاتي وحده ،في تهميش خطير لباقي المؤسسات .كما تقوم خيارات هذه السلطة
علﻰ التمسك بأوسلو ،وبروتوكول باريس اﻻقتصادي ،وتقيم رهاناتها علﻰ الوعود
اﻷميركية ﻻستئناف المفاوضات الثنائية مع دولة اﻻحتﻼل ،متعامية عن المواقف
اﻹسرائيلية الرافضة لﻼعتراف بالسلطة شريكا ً في العملية السياسية ،وافتقار واشنطن،
هي اﻷخرى ،لرؤية تترجم عبرها تأييدها لمبدأ »حل الدولتين« ،باعتباره الحل المناسب
للصراع في المنطقة ،واﻻحتﻼل اﻹسرائيلي لﻸرض الفلسطينية.
وتعتمد السلطة للتمويه علﻰ سياساتها المعطلة لقرارات الشرعية الفلسطينية خطابا ً
إعﻼمياً ،يحاول أن يصف سلوكيات القيادة السياسية ،وتعطيلها للقرارات ،بالحكمة
والتعقل والتروي ،وأنها حريصة علﻰ وضع الدراسات لليوم التالي لتطبيق القرارات،
وأن القيادة السياسية ﻻ تخضع ﻻبتزاز المعارضة التي تطالبها علﻰ الدوام بتطبيق
قرارات المجلسين الوطني والمركزي ،وأنها  -كقيادة حكيمة – تحرص علﻰ اتخاذ
القرار الصحيح وإن كان غير شعبوي ،وبالتالي ،فإن خيارات القيادة السياسية في نهاية
المطاف هي القيادة السلمية ،ما يعني بالمقابل ،أن الدعوات لتطبيق قرارات الشرعية
الفلسطينية هي قرارات غير واقعية ،ما يطال في اﻹطار نفسه ،صحة مواقف المؤسسات
الوطنية ،ومدى تمثلها للشرعية الفلسطينية.
وفي مجال المماطلة ،بشأن أشكال المقاومة ،ﻻ تكف القيادة السياسية الفلسطينية عن
الدعوة إلﻰ »مقاومة شعبية سلمية« دون أن تقدم تعريفا ً واضحا ً لمعنﻰ المقاومة السلمية،
وإن كان البعض يحاول أن يزور الوقائع ،بالدعوة ﻻعتماد أساليب المقاومة السلمية في
الهند بزعامة غاندي ،باعتبارها نموذجا ً يحتذى به ،في تجاهل وتزوير لظروف كل من
التجربتين الهندية والفلسطينية ،والسياق التاريخي لكل منهما ،وطبيعة البنﻰ اﻻجتماعية
والسياسية للقوى السياسية الهندية ،دون تجاهل طبيعة اﻻستعمار البريطاني ،مقارنة مع
اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي.
وإن كنا لسنا بصدد إجراء مقارنة بين التجربتين تعتمد علﻰ المراجع والمصادر
الموثوقة ،فإن بإمكاننا أن نلفت النظر إلﻰ بعض الفوارق بين التجربتين التي من شأنها أن
تجهض الدعوة ﻻعتبار التجربة الهندية نموذجا ً وحيدا ً للمقاومة.

تلعب الزعامات الفردية دورا ً رئيسيا ً في رسم السياسات لشعوبها واستنهاضها ،وقيادتها
في معارك استراتيجية ،تشكل منعطفات ذات تداعيات كبرى وتاريخية ،وتجاربنا العربية
حافلة بهذه الشخصيات من جمال عبد الناصر ،إلﻰ حافظ اﻷسد ،إلﻰ صدام حسين ،إلﻰ
هواري بومدين ،إلﻰ معمر القذافي ،دون أن ننسﻰ أنور السادات الذي رسم لمصر
اتجاهات سياسية شكلت انقﻼبا ً علﻰ سياسات عبد الناصر ،ودون أن ننسﻰ بشكل خاص،
الرئيس ياسر عرفات ،الذي احتل مكانة كبرى في مسار الشعب الفلسطيني ،وإعادة بناء
حركته الوطنية ،وإعادة بناء الشخصية الوطنية الجامعة بعد أن كادت النكبة وتداعياتها
أن تشتتها.
في الهند ،لعبت زعامة غاندي دوراً مهما ً وتاريخيا ً في قيادة شعبه في مقاومة اﻻستعمار
البريطاني ،ونسج لحياته نمطا ً متقشفا ً ساوى بينه وبين مستويــات المعيشة لفقــراء الهند،
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وكان صادقا ً في مشاعره ومواقفه ،بحيث نال الثقة العمياء لشعبه ،وصارت نداءاته
وشعــاراته ومواقفه السياسية ،اﻷمر اليومي لشعبه في مقاومـة اﻻستعمار البريطاني ،ولم
يكن مرتبطا ً بأي اتفاق مع بريطانيا ،ﻻ علﻰ الصعيد اﻷمني ،وﻻ علﻰ الصعيد
اﻻقتصادي ،التزاماته الوحيدة كانت نحو شعبه ومقاومته لﻼستعمار.
هذا كله افتقدته الحالة الفلسطينية ،خاصة بعد رحيل ياسر
عرفات ،حيث بدا اﻹفتراق واسعاً ،بين الحالة اﻻجتماعية للنخب
السياسية وبيروقراطية السلطة من جهة ،وبين الحالة اﻻجتماعية
لباقي شرائح المجتمع الفلسطيني ،في المدن والقرى والمخيمات،
داخل فلسطين وخارجها .كما بدا التفاوت بين أقوال النخبة
السياسية وبيروقراطية السلطة ،وبين أفعالها ،اﻷمر الذي أفقدها
فلسطين
ثقة المجتمع الفلسطيني بسياساتها وممارساتها وقناعاته
بإمكانياتها أن تقود مسيرة الخﻼص من اﻻحتﻼل ،خاصة وأنها
بنت حولها بموجب إتفاق أوسلو ،وتطبيقاته بيروقراطية سلطوية،
ذات أذرع إعﻼمية وأمنية ،بنت لنفسها مصالح طبقية ونفوذا ً اجتماعياً ،بات شرط بقائها
رهنا ً بإبقاء الوضع علﻰ حالة في ظل اﻻحتﻼل ،مع رفض كل أشكال العنف الذي من
شأنه أن يخلخل البنية القائمة ،وعﻼقاتها ومصالحها ،وابتعدت هذه النخب بمصالحها
البيروقراطية عن مواقعها السابق كجزء من حركة التحرر ،لتصبح سلطة تحاول أن
تغطي عوراتها ونقائها ووظائفها الحقيقية ،باﻻدعاء كونها باتت دولة )أي حققت الهدف
النضالي الكبير لشعبها( ،وأنه لم يعد ينقص سوى الخﻼص من اﻻحتﻼل ،في هرطقة
سياسية تقوم علﻰ فبركة اﻷكاذيب ،وتزوير الواقع ،اﻷمر الذي عمق أزمتها السياسة
وعمق مساحة اﻻفتراق بينها وبين شعبها ،وبحيث باتت دعوتها إلﻰ المقاومة المسلحة،
هي اﻷخرى شكﻼً من أشكــال التهرب من الواجبــات التي يمليهــا عليها موقعها في قيادة
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الشعب الفلسطيني ،وقيادة مقاومته للخﻼص من اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي.

للمسألة الفلسطينية خصوصية تختلف في طبيعتها عن باقي مسائل الشعوب التي خضعت
لﻼستعمار ومن بيننها المسألة الهندية ،أو حتﻰ مسألة جنوب إفريقيا.
فاﻻستعمار البريطاني ،القادم إلﻰ الهند من خلف البحار ،كان يرى في الهند إلﻰ جانب
موقعها اﻻستراتيجي في آسيا ،مستعمرة اقتصادية ،تعود علﻰ المملكة المتحدة بالمكاسب
السياسية واﻻقتصادية .ولم تكن سياسته تقوم علﻰ تهجير المواطنين اﻷصليين ،أو
حرمانهم من أراضيهم ،أو استحضار المواطنين البريطانيين ليحتلوا مكان السكان
اﻷصليين ،وإعادة تسمية الهند لتصبح بريطانيا أخرى .المعركة بين اﻻستعمار البريطاني
والشعب في الهند كانت حول نيل استقﻼلها ،وجﻼء اﻻستعمار البريطاني عنها.
حتﻰ في جنوب إفريقيا ،حيث قام نظام التمييز العنصري )أبارتهايد( كان الصراع علﻰ
المساواة في المواطنة ،وإلغاء كل أشكال التمييز العنصري ،وسيادة الديمقراطية بين أبناء
جنوب إفريقيا ،بغض النظر عن أصولهم أو لون بشرتهم )سمراء أو بيضاء أو صفراء
أو غيرها(.
أما في فلسطين؛ فإن محور الصراع ﻻ يدور حول رسم الحدود بين دولة فلسطين ودولة
إسرائيل ،كما يحاول البعض أن يدعي ،وﻻ حول »قضايا الحل الدائم« كما يدعي اتفاق
أوسلو ،بل يدور الصراع حول اﻷرض ،وهويتها وملكيتها ،أيضا ً حول اﻷرض :هل هي
فلسطين ،أم هي أرض بني إسرائيل؟! هل هي الضفة الفلسطينية أم هي يهودا والسامرة
التي ورد ذكرها في التوراة ووعدت السماء بها »الشعب اليهودي« ،أي بين الحقائق
والخرافات ،وهو صراع ممتد ﻻ تجوز فيه المساومة وتدوير الزوايا ،وإخفاء الحقائق أو
التمويه عليها ،هو صراع له طابعه الخاص ،يواجه فيه الشعب الفلسطيني الذي مزقت
النكبة نسيجه اﻻجتماعي ،دولة عدوانية مدججة بكل أنواع السﻼح ﻻ تتورع عن ارتكاب
كل أشكال العنف والتدمير اﻻقتصادي والمجتمعي ،تقوم علﻰ مبدأ تهجير الشعب
الفلسطيني ،والخﻼص منه خارج فلسطين ،ومصادرة أرضه وتهويدها لتصبح كل
فلسطين دولة إسرائيل الكبرى ،علﻰ حساب إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية وشطبها،
بكل ما يتطلبه ذلك من تذويب للفلسطينيين العرب داخل إسرائيل في مشروع التهويد،
واستبدال الشخصية الوطنية الفلسطينية بشخصية هجينة مشوهة ،مقطوعة الجذور مع
اﻷرض والتاريخ ،وفي الضفة الفلسطينية ،مصادرة أوسع مساحة من اﻷرض وتهويدها
بالمستوطنات ،ليصبح الوجود اليهودي اﻹسرائيلي في القدس وفي أنحاء الضفة هو
العنصر الغالب ،ومحاصرة الوجود الفلسطيني في المدن ،والبحث عن حلول تتجاوز
إقامة كيان وطني فلسطيني ،لصالح كيان تابع ،إما في إطار حكم إداري ذاتي ،أو في
إطار كانتونات علﻰ مستوى المحافظة الواحدة ،تدار من قبل سلطة عسكرية تؤمن فيها
اﻻستقرار ونظام الحياة اليومية خارج أية ثقافة لﻼنتماء الوطني ،أو أي وﻻء لقضية
وطنية ،أو في البحث عن حل إقليمي ،يلحق الحكم اﻹداري الذاتي بدولة مجاورة )يتم
ترشيح اﻷردن دون غيره( علﻰ حساب الكيانية الفلسطينية .أما الﻼجئون ،فالحل يقوم
علﻰ تطبيق السيناريوهات السابقة التي خرجت في كامب ديفيد ،2أو في مؤتمر »جنيف
– البحر الميت« ،أو أية مشاريع أخرى بديﻼً لحق العودة.

الخيار السياسي الذي أثبت فشله ،ووصوله إلﻰ الطريق المسدود ،هو خيار أوسلو ،الذي
انقلب علﻰ الخيار الوطني كما أقره المجلس الوطني .وأثبتت مفاوضات العام  2000في
تموز )يوليو( في كامب ديفيد 2فساد اتفاق أوسلو ،وفشله في تحقيق اﻷهداف الوطنية
للشعب الفلسطيني .كما أثبتت خيارات المقاومة الشعبية السلمية ،كأداة للوصول إلﻰ حل
سياسي بات هو الخيار الوحيد عبر مفاوضات ثنائية ،فشله في إنجاز المشروع الوطني.
فتجريد الشعب الفلسطيني من أدواته النضالية المتنوعة ،وحرمانه من حقه في استعادتها،
وحصر خياراته في مقاومة شعبية تسمﻰ »سلمية« لم يقدم أصحابها حتﻰ اﻵن تعريفا ً
واضحا ً لها ،ﻻ يعتبر عمﻼً حكيماً ،وﻻ متعقﻼً وﻻ نبيﻼً ،بل هو تراجع خطير ،واستسﻼم
لﻺدارة اﻷميركية التي ترفع عصا الترهيب ،بتوزيع تهم اﻹرهاب علﻰ اﻷطراف
المتمردة علﻰ إرادتها .وﻻ غرابة إذن أن يكون خيار المفاوضات السلمية خياراً وحيداً،
يشكل الوجه اﻵخر للخيار المسمﻰ »المقاومة الشعبية السلمية«.
يصبح من الغباء والتدليس السياسي ،محاولة التشبه بالتجربة الهندية ،أو تجربة جنوب
إفريقيا ،ونعتقد أن مجرد البحث عن تجارب أخرى ،لحل المسألة الفلسطينية ،هو
اعتراف بفشل التجربة الفلسطينية علﻰ مدى العقود الماضية ،واعترف لهزيمة المشروع
الوطني ،بعناصره المتكاملة ،والدعوة لحصره في قضية واحدة ،يتم سلخها عن باقي
عناصر المشروع ،أﻻ وهي مسألة الدولة الفلسطينية ،وفقا ً للشروط اﻷميركية –
اﻹسرائيلية ،ما يعني اﻻستعداد لتقاسم اﻷرض ،والتعايش مع مشروع صهيوني ﻻ يمكن
أن يستمد أكسير الحياة إﻻ من كونه مشروعا ً يطمع في كل اﻷرض الفلسطينية كاملة.

ﻻ يمكن إسقاط تجربة غاندي علﻰ الشعب الفلسطيني من خﻼل اﻷخذ بجزئية من
جزيئات هذه التجربة ،وتجاهل باقي عناصرها التي تشكل في مجموعها وحدة متكاملة،
رسمت استراتيجية سياسية قائمة بذاتها.
غاندي لم يكن مقيداً بأي اتفاق مع اﻻستعمار البريطاني ،ﻻ علﻰ الصعيد اﻷمني )التنسيق
اﻷمني( وﻻ علﻰ الصعيد اﻻقتصادي )بروتوكول باريس اﻻقتصادي والغﻼف
الجمركي( ،بل كان متحررا ً من كل تعهد نحو اﻻستعمار البريطاني ،مرتبطا ً بتعهد
وحيد ،هو قيادة شعبه نحو اﻻستقﻼل ،لذلك لم يكن غاندي في اتخاذه ﻷي قرار ،يقف أمام
حساباته الضيقة ،بما فيها حرصه علﻰ اﻻعتراف به من قبل بريطانيا شريكا ً في العملية
السياسية ،مثل هذه الحسابات التي تقلق بال القيادة السياسية لسلطة الحكم اﻹداري الذاتي
الفلسطيني ،لم تكن ببال غاندي ،وهذه نقطة افتراق كبرى ،توضح حجم التباعد وحجم
المساحة التي تفصل بين تجربتين اﻷولﻰ أثبتت نجاحها ،واﻷخرى ما زالت تجرجر
فشلها ،وتصر علﻰ إنكار هذا الفشل ،بعد أن تحولت إلﻰ حالة سياسية انكارية تماماً،
فقدت القدرة ﻷسباب فئوية ومصلحية وطبقية خاصة ،علﻰ رؤية الواقع ،وعناصره،
والتفاعل معه بما يتطلبه هذا الواقع من ضرورات نضالية ،وإصرارها بالمقابل علﻰ
رسم واقع خاص بها ،يبعدها أكثر فأكثر عن الشارع السياسي ،ويعمق الهوة بينها وبينه.

اﻹدعاء أن المقاومة الشعبية السلمية كانت هي الخيار الوحيد لشعب الهند للتحرر من
اﻻستعمار البريطاني ،إنما هو تزوير للتاريخ .غاندي كان صاحب الدعوة إلﻰ المقاومة
السلمية ،لكن كانت هناك أطراف سياسية أخرى لم تعتنق دعوته ،ولم تستجب لها ،بل
رأت في كل أشكال المقاومة المسلحة طريقا ً آخرا ً من العمل الفدائي )بصورة ذلك
الزمان( إلﻰ تفجير القطارات وخطوط مواصﻼت وتحركات جيش اﻻستعمار البريطاني
أو زرع العبوات في ثكناته ،وقد نجحت هذه السياسة في إيقاع خسائر كبرى في صفوف
جيش اﻻحتﻼل البريطاني ،وكان لذلك صداه في لندن ،خاصة عندما تنقل توابيت قتلﻰ
الجيش إلﻰ عوائلهم أو إعادة الجرحﻰ مبتوري اﻷطراف إلﻰ أرض الوطن.

في ظل هذا التفاوت الكبير بين طبيعة المسألة الفلسطينية وغيرها من مسائل التحرر
الوطني اﻷخرى ،تشكل الدعوة إلﻰ المقاومة السلمية ،بخلفياتها السياسية المعروفة ،تنكراً
للتاريخ النضالي الزاخر لشعب فلسطين منذ أكثر من مئة سنة .لقد خاض الشعب
الفلسطيني كل أشكال النضال ،وحقق في هذا السياق ،خاصة في مراحل الكفاح المسلح،
متزامنا ً مع المقاومة الشعبية ،بكل وسائلها ،سلسلة واسعة من المكاسب الكبرى ،ما زالت
آثارها تتوج القضية الفلسطينية ،كاﻻعتراف بالشعب الفلسطيني ،بعد أن جرت عملية
شطبه من الخارطة السياسية ،أو اﻻعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثﻼً شرعيا ً
ووحيدا ً له ،أو اﻻعتراف بحقه في تقرير مصيره بموجب قرارات الشرعية الدولية في
العودة واﻻستقﻼل ،أو اﻻعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين ،أو حق أبنائه الﻼجئين
في العودة إلﻰ ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها ،أو حقه في اعتماد كل أساليب
النضال الممكنة والمتاحة لتحقيق أهدافه الوطنية ،وإدانة المشروع الصهيوني باعتباره
مشروعا ً للتمييز العنصري.

وإذا ما نظرنا إلﻰ نضال شعب الهند ،من كل جوانبه )المقاطعة اﻻقتصادية ،رفض العمل
في المؤسسات اﻻستعمارية ،اﻷعمال العسكرية ضد الجيش البريطاني ،الحمﻼت
الدبلوماسية ،في بريطانيا نفسها لكسب الرأي العام الليبرالي( ،أدركنا لماذا نجح الشعب
الهندي في نيل استقﻼله ،وما زالت القضية الفلسطينية تعيش استعصاءات داخلية وذاتية،
واستعصاءات خارجية موضوعية.

كل هذا تحقق ونقل القضية الفلسطينية من قضية ﻻجئين منتشرين في مخيمات البؤس
بانتظار مساعدات وكالة الغوث ،إلﻰ شعب له أرض وله وطن ،وله دولة وعاصمة وله
تاريخه وحضارته وثقافته ،فضﻼً عن كونه عضواً في المجتمع الدولي ،من خﻼل
عضوية دولة فلسطين عضوا ً مراقبا ً في اﻷمم المتحدة.

إن القضية الملحة هي احترام الشرعية الفلسطينية لقرارات مجلسيها الوطني والمركزي،
واحترام تجارب الشعب الفلسطيني واحترام تجارب الشعب الفلسطيني وتطلعاته ،ورسم
اس تراتيجية كفاحية بديلة ﻷوسلو ،ﻻ تضع تعارضا ً بين النضال الشعبي بكل مسمياته
السلمية غير السلمية ،وبين المقاومة المسلحة ،في ظل انتفاضة شعبية شاملة 
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 في هذه اللحظة الفارقة غير المسبوقة من حيث انحطاطها في تاريخنا العربي القديم
والحديث والمعاصر ،تتجلﻰ فيها وتترسخ أبشع مظاهر التبعية والتخلف واﻻستبداد
واﻻستغﻼل الطبقي والصراع الطائفي الدموي؛ جنبًا إلﻰ جنب ،مع تزايد السيطرة
اﻹمبريالية الصهيونية علﻰ مقدرات وثروات شعوبنا ،بالتعاون المباشر من العمﻼء
الكبار والصغار ممن يطلق عليهم أمراء وملوك ورؤساء ﻻ َه ﱠم لهم سوى مراكمة
الثروات لحساب مصالحهم الشخصية علﻰ حساب دماء اﻻغلبية الساحقة من شعوبنا.
كما ويتجلﻰ أيضًا في هذه اللحظة مفهوم التحرر الوطني والقومي الهادف إلﻰ بلورة
وتجسيد حركات وطنية وقومية تقدمية في كل أرجاء الوطن العربي ،ليس من أجل
النضال التحرري الوطني الهادف إلﻰ مقاومة وطرد العدو اﻷمريكي الصهيوني،
فحسب ،بل أيضًا من أجل تفعيل النضال والصراع الطبقي الثوري من منظور ماركسي
ﻹسقاط أنظمه التبعية والتخلف وتحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها
اﻻشتراكية في بﻼدنا.
لقد نشأت الماركسية وتطورت في القارات الثﻼث؛ آسيا وأفريقيا وأمريكا الﻼتينية ،في
المرحلة اﻹمبريالية ،حيث كانت هذه القارات خاضعة لﻼستعمار بأشكاله المختلفة؛ اﻷمر
الذي فرض استنباط أشكال متنوعة لمقاومة اﻻستعمار من أجل التحرر الوطني
واﻻستقﻼل.
وهكذا وجدت دول حركة التحرر الوطني نفسها بعد اﻻستقﻼل أمام مجموعة ملحة من
المهام :الدفاع عن اﻻستقﻼل السياسي وتوطيده ،والنضال من أجل اﻻستقﻼل اﻻقتصادي
من خﻼل استكمال السيادة علﻰ الموارد اﻻقتصادية والطبيعية وإلغاء نفوذ اﻻحتكارات
الرأسمالية العالمية ،وتحقيق عﻼقات اقتصادية عالمية متكافئة ،والتغلب علﻰ التأخر
اﻻقتصادي وبناء اقتصاديات وطنية مستقلة ،والقيام بإصﻼحات زراعية تستهدف الحد
من الملكيات الكبيرة ومن الفوارق اﻻجتماعية الضخمة ،وإقامة حياة سياسية ديمقراطية
تستهدف تشجيع المبادرات المستقلة لجماهير الشعب واﻻستفادة القصوى من مساهماتها
البناءة ،والقضاء علﻰ اﻷمية ،وتطوير شؤون التعليم والثقافة الوطنية.
ومن الواضح أن المهمات ،الموصوفة أعﻼه ،قد طرحت في بلدان القارات الثﻼث أهدافًا
ذات طابع وطني ديمقراطي ت ََوجﱠه نحو تصفية إرث السيطرة اﻻستعمارية الطويلة
المتمثل بالتأخر الشامل ،واﻻستغﻼل اﻻقتصادي ،والتبعية للنظام الرأسمالي العالمي،
وكذلك نحو إزالة عﻼقات اﻹنتاج ما قبل الرأسمالية.
مرت العﻼقات اﻹشكالية بين الماركسية والتحرر
الماركسية والتحرر الوطني] :[1لقد ﱠ
الوطني بثﻼث مراحل :أولها ،مرحلة الماركسية الكﻼسيكية .وثانيهما ،مرحلة ما بين
الحربين .وثالثها ،مرحلة الحرب الباردة.
في المرحلة اﻷولﻰ :مرحلة الماركسية الكﻼسيكية ) ،(1914 – 1848اتجهت معظم
الكتابات الماركسية ،خﻼل هذه المرحلة ،إلﻰ تبرير اﻻستعمار ،واعتباره عامل تحضر
للبلدان المستعمرة .ففي مقال نشره أنجلز في  23يناير  /كانون الثاني  ،1848اعتبر
التوسع اﻷمريكي في المكسيك ،بعد حرب عام  1847بين البلدين ،امتدادا للحضارة
الرأسمالية المتقدمة .وفيما يتعلق بنتائج السيطرة البريطانية علﻰ الهند ،كتب كارل
ماركس في العام " :1853إن ﻹنكلترا رسالة مزدوجة في الهند :اﻷولﻰ للتدمير
واﻷخرى للتجديد ،إبادة المجتمع اﻵسيوي القديم ،ووضع اﻷسس المادية للمجتمع الغربي
في آسيا".
أما المرحلة الثانية :مرحلة ما بين الحربين ) ،(1945 – 1914فقد تميزت هذه المرحلة
بتأسيس اﻷممية الشيوعي الثالثة "الكومنترن" في  4مارس  /آذار  ،1919وبالدور
البارز الذي لعبته مع حركات التحرر الوطني ،خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا.
وقد "أقر المؤتمر التأسيسي اﻷول برنامج اﻷممية الشيوعية ،حيث تم تحديد أسباب
ونتائج الحرب العالمية اﻷولﻰ" :إن الحرب اﻷخيرة ،والتي هي قط ًعا حرب من أجل
المستعمرات ،قد كانت في الوقت ذاته حربًا قد خيضت بمساعدة المستعمرات .لقد ُج َر
سكان المستعمرات إلﻰ الحرب اﻷوروبية بمقياس ﻻ سابق له :الهنود والزنوج والعرب
والمدغشقريون حاربوا علﻰ القارة اﻷوروبية – من أجل أي شيء ،من أجل حقهم في أن
يبقوا عبيدًا ﻹنكلترا وفرنسا ،ولم يحدث من قبل أن افتضح الحكم الرأسمالي علﻰ هذا
النحو من الوضوح ،ولم يحدث من قبل مطلقًا أن طرحت قضية اﻻستعباد الكولونيالي
بمثل هذه الحدة التي تطرح فيها اليوم" ].[2
وأكد البرنامج علﻰ أن تحرير المستعمرات غير ممكن إﻻ باﻻرتباط مع تحرير الطبقة
العاملة في المتروـــبول ،ووجه المؤتمر بيانًا جاء في خاتمته" :يــا عبيد المستعمرات في
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أفريقيا وآسيا! إن ساعة ديكتاتورية البروليتاريا في أوروبا ستكون ساعة تحريركم أنتم
أيضًا".
لقد حلل لينين الوضع في المستعمرات ،وأبرز الدور الثوري
العظيم لشعوب المستعمرات بقوله" :واضح تمام الوضوح ،أن
حركة اﻷغلبية العظمﻰ من سكان المعمورة ،الموجهة في
اﻷساس نحو التحرر الوطني ،ستتحول في مجري المعارك
الحاسمة الوشيكة في الثورة العالمية ضد الرأسمالية واﻻمبريالية،
وربما ستشغل ً
حيزا أكثر ثورية بكثير مما نتوقعه" .وبالرغم من
كﻼم لينين عن دور حركة التحرر الوطني ،فإنه في الواقع كانت
الحكومات السوفياتية المتعاقبة تعطي اﻷولوية لﻼعتبارات
الديبلوماسية.

فلسطين

المرحلة الثالثة :مرحلة الحرب الباردة ) :(1989 – 1946وهي من أغنﻰ مراحل
العﻼقة بين الماركسية وحركات التحرر الوطني ،ﻷنها تحتضن عقدي الخمسينات
والستينات اللذين شهدا النهوض العارم لحركات التحرر الوطني ،وﻷنها أيضًا شهدت أهم
المناقشات والتيارات الماركسية حول قضية تصفية اﻻستعمار وآفاق التنمية الوطنية في
البلدان المستقلة حديثا.
وفي المؤتمر العالمي لﻸحزاب الشيوعية ،الذي انعقد بموسكو في شهر نوفمبر  /تشرين
الثاني  ،1960جرى جدل كبير بين الشيوعيين حول مجموعة من المسائل ،بما فيها
المسألة القومية في البلدان المستقلة حديثًا ،حيث تركز الجدل حول نقطتين هامتين:
اﻻستقﻼلية داخل الحركة الشيوعية العالمية ،وأصالة وتميز بلدان العالم ،خاصة البلدان
غير اﻷوروبية ،عل الصعيد الثقافي والحضاري  ،فقد ورد في البيان الصادر عن
المؤتمر "رسالة إلﻰ العالم"" :إذا تجاهل حزب بروليتاري ما الخصوصيات القومية،
فإنه يمكن أن ينفصل عن حياة الجماهير وينزل الضرر بقضية اﻻشتراكية".
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كما تمت اﻹشادة بدور البلدان المستقلة حديثًا في القارات الثﻼث ،حيث ورد في البيان:
"إن مرحلة تاريخية جديدة قد انفتحت في حياة اﻹنسانية؛ إن الشعوب المتحررة في آسيا
وأفريقيا وأمريكا الﻼتينية قد بدأت تسهم بنشاط في السياسة الدولية".
أما عن سبيل هذه البلدان لحل مشاكلها اﻻجتماعية وتوطيد استقﻼلها القومي وإزالة
التأخر ،فقد أشار البيان إلﻰ "طريق التطور الﻼرأسمالي" باعتباره الطريق اﻷصوب
لتحقيق تلك اﻷهداف ،وكان ذلك الموقف نوعًا من التراجع واﻻنحدار عن جوهر
الصراع بين البورجوازية والطبقة العاملة ،وهو موقف مثالي نقيض للتحليل الطبقي
الم اركسي من ناحية ،وكان أيضًا محاولة ﻹرضاء وطمأنة البورجوازية في مصر
والبلدان العربية وضمان مصالحها الطبقية ،عبر الحديث عن صيغة وسطية انتهازية
ً
قبوﻻ لدى أغلبية الشيوعيين في العالم
تحت عنوان "التطور الﻼرأسمالي" الذي لم يجد
ً
قبوﻻ لدى البورجوازية العربية .فمن المعروف أن
رغم صمتهم عليه ،كما لم يجد
اﻻستعمار قام بتجزئة اﻻقتصاد العربي تجزئة كاملة -انعكا ًسا للتجزئة السياسية بموجب
سايكس بيكو  -1916بتحويله اقتصاد كل قطر عربي إلﻰ ُم َك ِّمل ﻻقتصاد الدولة
المستعمرة ،ثم جاءت مرحلة اﻻنفتاح الساداتي ،حيث أصبحت الرأسمالية اﻷجنبية
والمحلية الكمبرادورية في بلداننا العائق اﻷساسي في وجه النضال التحرري الوطني ضد
اﻻمبريالية والصهيونية ،ثم تطورت لتصبح في ظل العولمة الراهنة عائقًا أساسيًا في
وجه التطور اﻻقتصادي التنموي والمجتمعي بالمعنﻰ الطبقي ،اﻷمر الذي أدى الﻰ
تكريس عوامل ومظاهر التبعية والتخلف والخضوع واﻻرتهان للشروط اﻹمبريالية
الصهيونية راهنًا ،ما يعني أن الصراع من أجل اسقاط أنظمة التبعية الكومبرادورية هو
اليوم هدف مركزي يتوازى تما ًما مع هدف النضال ضد اﻹمبريالية والصهيونية ،إن لم
تكن له اﻷولوية لضمان تحقيق أهداف التحرر الوطني بآفاقه اﻻشتراكية.
هنا بالضبط ،أشير إلﻰ أن أهمية الفلسفة الماركسية تتجلﻰ في كونها تجمع بين إعمال
الفكر والعقل من أجل التغيير والنهوض والثورة علﻰ كل أشكال اﻻضطهاد واﻻستغﻼل
صا ...وهي بالتالي تجيب علﻰ كل أسئلتنا إذا ما استخدمنا منهجها المادي
والقهر خصو ً
الجدلي وطبقناه علﻰ واقعنا الفلسطيني والعربي بصورة جدلية وواعية ...وهو هدف ﻻ
بد أن يحمله ويناضل من أجله كل مثقف تقدمي ،إذ اننا أمام تحديات هائلة ..تحديات
الصراع مع العدو الصهيوني وتحديات العولمة اﻹمبريالية ..تحديات التبعية والتخلف
اﻻجتماعي واﻷصولي ..تحديات الواقع الفلسطيني والعربي المفكك والمهزوم ...تحديات
اﻻقتصاد والتنمية المستقلة واﻷمن الغذائي والمياه ..تحديات البطالة والفقر ...تحديات
المستقبل الذي تسوده الحرية والعدالة اﻻجتماعية واﻻشتراكية والوحدة العربيـة.
غني عن القول ،بأن "شعوبنا لم تعش ،بعد ،المرحلتين التنويرية لﻺصﻼح الديني
والمجتمعي ،ولم تنهض فيها الثورات العلمية ،والفلسفية ،والسياسية" ،ما يعني أن
الديمقراطية لن تهبط علينا بالمظلﱠة ،ولن ت َ ْنبُت شيطانيًا من اﻷرض ،بل هي تحتاج إلﻰ
حراك نهضوي طليعي يم ّكِننا من تجاوز كل مظاهر التخلف وامتداداته ،العقلية،
والثقافية ،والقانونية السائدة.
هنا نلمح العﻼقة المباشرة بين الفلسفة ،المعاصرة ومفاهيم الديمقراطية والتقدم والثورة،
فهي عﻼقة وثيقة متبادلة ،وتأسيسية ،ذلك إن الخطاب الفلسفي السديد يتعامل مع
المستقبل ،فالمجتمعات الناهضة ،لن تحملها سوى قوى ديمقراطية ،تقدميه ثوريه ،تمتلك
جرأة التغيير الجذرية ،في سياقها التطوري المتجدد ،والبعيد عن الجمود ،ﻹقامة صروح
جديدة علﻰ أنقاض القديم ،وعلﻰ هذا الطريق ،فإننا مطالبون بتحقيق المهمات الحضارية
التي حققتها الثورة العلمية في أوروبا ،وتتلخص هذه المهمات في اﻵتي:
 -1تحرير اﻹنتاج المعرفي ،وبخاصةً اﻹنتاج العلمي ،من هيمنة مراكز السلطة
اﻷيديولوجية علﻰ اختﻼف أنواعها .وبعبارة أخرى ،فالمطلوب هو السعي نحو منح
ً
استقﻼﻻ ذاتيًا يقيها من تزمت الفئات التقليدية ومن التقلبات
مؤسساتنا العلمية والمعرفية
السياسية واﻻجتماعية.
 -2وضع العلم في مركز الصدارة علﻰ صعيد الفكر والمعرفة ،بمعنﻰ اكسابه بصفة
المرجع النهائي والحكم الفيصل في المسائل اﻷساسية في نظر جميع الفئات والهيئات،
سوا ًء أكانت رسميةً أم شعبية.
 -3خلق جماعات علمية قومية ضمن إطار الجماعة العلمية العالمية ،تنتج المعرفة
العلمية عبر مؤسسات ولغة وطرائق وطرق نظرية ومعتقدات وقيم ومناظرات وأساليب
ومقاييس مشتركة.
إن تحقيق هذه المهمات ،يستلزم مشاركة جماهير الشعب ،في جميع قطاعاته ،مشاركةً
فعالة ،فالتقدم المنشود ﻻ يمكن أن تحرزه الصفوة وحدها بمعزل عن جماهير الشعب،
كما أنه ليس في مقدور الجماهير وحدها ،المشاركة في هذه العملية الحضارية
الضرورية ما لم ت ُ َهيأ لذلك ماديًا ومعنويًا ،وخاصة امتﻼك عوامل التطور اﻻقتصادي
واﻻجتمــاعي والثقافــي بالمعنﻰ التنويري النهضوي ،كمقدمـة ﻻ بد منها لعملية النهوض

الديمقراطي التقدمي.
في هذا الجانب ،من المفيد اﻹشارة إلﻰ أن اﻷزمة التي تعاني منها حركة التحرر الوطني
العربية في مرحلتها التاريخية الراهنة ،ليست فقط أزمة قيادتها الطبقية البرجوازية ،بل
هي أزمة البديل الثوري )الديمقراطي( لهذه القيادة ،وهذه اﻷزمة )أزمة البديل( هي أزمة
سياسية بالدرجة اﻷولﻰ ،بمعنﻰ أنها أزمة الخط السياسي الذي سارت وتسير فيه
اﻷحزاب والتنظيمات والفصائل التي يفترض فيها أن تكون هذا البديل الثوري أو
اليساري الماركسي الديمقراطي ،فما زالت هذه اﻷحزاب والقوى والفصائل متخلفة
عمو ًما في ممارساتها السياسية عن الفهم الذي يؤكد أن طريق التحرر الوطني – كهدف
– ﻻ يمكن أن يتحقق إﻻ من خﻼل إجراء تحوﻻت اجتماعية عميقة؛ تزيح عن السلطة
تلك الطبقة أو الطبقات المسؤولة عن اﻷزمة والعاجزة عن حلها؛ فاﻷزمة في تقديري
ليست مشكلة "تخلف وتقدم" فحسب علﻰ نحو ما يذهب إليه المثقف الليبرالي ،ﻷن هذه
الصيغة ،تخفي عﻼقة التبعية البنيوية لنظام العولمة ،كما تخفي دور الصراع الطبقي
كمحدد رئيسي في صياغة مستقبل حركة التحرر العربية؛ فالمعروف أن حركات التحرر
الوطني بتعريفها الكﻼسيكي هي حركات تحررية وطنية اجتماعية )طبقية( ترفع شعار
التحرر الوطني والديمقراطي معًا ،وهي بالتالي معادية لﻼستعمار بكل أشكاله المباشرة
وغير المباشرة من جهة ومقاومة لكافة أشكال اﻻستغﻼل واﻻستبداد من جهة ثانية،
مطلبها اﻷساسي اﻻستقﻼل السياسي واﻻقتصادي واﻻجتماعي التام واﻹصﻼحات
الديمقراطية لصالح الشعب عامةً.
كما تتضمن حركات التحرر الوطني تجم ًعا عريضًا من القوى اﻻجتماعية ،المثقفين،
الطبقة العاملة ،البرجوازية الصغيرة ،لتحقيق أهداف التحرر من اﻻستعمار اﻻحتﻼل من
ناحية والنضال ضد كافة أشكال اﻻستغﻼل الطبقي واﻻستبداد من ناحية ثانية ،ومواصلة
النضال من أجل تحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها اﻻشتراكية .وهنا بالضبط،
أتحدث عن تأسيس كتلة تاريخية بالمعنﻰ الجرامشي ،انطﻼقًا من أن "مفهوم الكتلة
التاريخية –كما يقول المفكر الراحل محمود أمين العالم -تتداخل فيه مختلف عناصر فكر
جرامشي حول الثقافة واﻻيديولوجية والمثقفين والهيمنة .ولعل أبرز ما يعنيه مفهوم الكتلة
التاريخية عنده هو استبعاد النزعة اﻻقتصادية )اﻻقتصادوية( ،وإبراز أهمية اﻷفكار في
الفعل التاريخي ،وأهمية التحالف الواسع بين مختلف القوى اﻻجتماعية المنطلقة للتغيير
ً
فضﻼ عن الربط بين القيادة السياسية والقيادة الثقافية واﻷخﻼقية ،ولهذا تتميز
الجذري،
ً
الكتلة التاريخية لقوى التقدم واﻻشتراكية بالديمقراطية أساسا كما يرى جرامشي ،أي
بالترابط والتداخل بين القيادات والقواعد ،بين البنية التحتية والبنية الفوقية إلﻰ درجة
استيعاب المجتمع المدني شيئًا فشيئًا للمجتمع السياسي ،وهذه الكتلة التاريخية تسعﻰ
لتحقيق هدفها التاريخي بخوض ما يسميه جرامشي بحرب المواقع ،أي اﻻمتداد في
أجهزة المجتمع المدني ،والنظام السياسي تحقيقا ً للهيمنة ،وإلغاء لﻼنقسام السياسي بين
الحكام والمحكومين ،ولتكوين السلطة الثورية الجديدة.
أما الفيلسوف الفرنسي الراحل جورج ﻻبيكا ،فقد أعتبر مفهوم الكتلة التاريخية ،أحد أهم
المفاهيم التي بسطها غرامشي ،وهو مفهوم يترابط فيه ترابطا ً وثيقا ً إسهامه الشخصي في
الماركسية وتصوره للسيرورة الثورية كـ"بناء لكتلة تاريخية جديدة".
إن هذا المفهوم ،الذي أعد في البداية لحل "مسألة" المادية التاريخية "العويصة" ،مسألة
الجدلية القائمة بين البناء التحتي والبناء الفوقي ،أبرز هذا اﻻنطﻼق وحدتهما العضوية،
حيث "يشكل البناء التحتي واﻷبنية الفوقية كتلة تاريخية" ﻻ يمكن أن ت ُ ْخت َزَ ْل في مجرد
تحالف طبقي أو أن تفضي إلﻰ انقﻼب أحادي الجانب لﻸولويات الماركسية )إحﻼل أولية
البناء الفوقي محل البناء التحتي(.
وهكذا ،وجه مفهوم الكتلة التاريخية كامل أبحاث غرامشي الماركسية إلﻰ دراسة طبيعة
هذا الرابط الذي يقحم مفاهيم أخرى مقرونة به ومترابطة معه مثل الهيمنة واﻷيديولوجية
ودور المثقفين".
يتعلق اﻷمر إذًا بمفهوم جديد في الماركسية ،آخذين في اﻻعتبار أنه ﻻ يمكن أن تكون كل
لحظة تاريخية )ظرف ،ميزان قوى( كتلة تاريخية .لقد ركز غرامشي إذًا كل مجهوداته
علﻰ تحديد شروط قيام الكتل التاريخية واندثارها وتحولها .وقد بلغ به اﻷمر ،في سبيل
تحقيق ذلك ،إلﻰ تجديد تأويل مادية ماركس التاريخية وهذه الشروط يوردها الفيلسوف
الفرنسي جورج ﻻبيكا كما يلي:
 -1الشروط اﻷيديولوجية –الثقافية :يرتبط وجود كتلة تاريخية بقيام عﻼقة ما بين المثقفين
والطبقات ،بين المثقفين والشعب.
 -2الشروط السياسية :إن الكتلة التاريخية ،التي هي كتلة ثقافية ،هي أيضًا كتلة سياسية
تنشأ عن أزمة هيمنة أو أزمة دولة بأسرها ،وهي أزمة تفكك الكتلة القائمة ،المرتبطة
باﻷنظمة الكومبرادورية .و"إذا ما تحققت العﻼقة بين المثقفين والشعب – الجماهير وبين
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القادة والقاعدة وبين الحاكمين والمحكومين بصورة عضوية ،بحيث تتحول العاطفة إلﻰ
إدراك وبالتالي إلﻰ معرفة ..فإن ذلك يعني أن هناك كتلة تاريخية بصدد التكون".
 -3الشروط التاريخية والفلسفية :إن اﻷفكار والتاريخ ،والفلسفة والتاريخ تشكل كتلة
حسب التطور التاريخاني للتاريخ الخاص بغرامشي ،وهي تاريخانية تؤثر في فهم
غرامشي "الفلسفي" لماركس ،كما تحدد صياغته النقدية الجديدة لفكرة اﻻشتراكية ذاتها
باعتبارها "كتلة تاريخية ﻻ يمكن اختزالها في التمييز التقليدي بين القاعدة والبناء الفوقي،
بين نمط اﻹنتاج واﻷيديولوجية .إن مفهوم الكتلة التاريخية ،بهذا المدلول ،هو حقًا مفهوم
استراتيجي جديد بالمقارنة مع ماركسية اﻷممية الثانية والثالثة.

التكنولوجي وقطاع الخدمات( ،بما يعزز تنمية وتوافق البنية الفوقية مع البنية التحتية،
حيث سيكون التوسع المستمر في اﻹنتاج وتحقيق العدالة في التوزيع كفيلين بالقضاء علﻰ
القاعدة المادية للرأسمالية واﻻقتصاد الحر ولكل أشكال المنافسة والخوف والعوز ،ومن
ثم تجاوز أزمة التحرر الوطني في هذا البلد أو ذاك تمهيدا لﻼنتقال إلﻰ المجتمع
اﻻشتراكي؛ ذلك أن أزمة حركة التحرر العربية ،تستدعي المبادرة إلﻰ دراسة
الخصائص والمنطلقات السياسية والفكرية التي تميزت بها فصائل وأحزاب حركة
التحرر في مجتمعاتنا طوال الحقبة الماضية ،والتي ربما كان إهمالها في الماضي أو
الخطأ في تحديد أبعادها وانعكاساتها علﻰ الحركات اليسارية أحد اﻷسباب الرئيسية،
لتعثرها وفشلها ،ومن أهم هذه المنطلقات التي باتت بحاجة إلﻰ المراجعة والمناقشة
وإعادة الصياغة:
أوﻻً -إشكالية القومية العربية والعﻼقة الجدلية بين الماركسية والقومية ،حيث بات من
الضروري أن تقوم القوى اليسارية العربية في كل قطر ادراج البعد التوحيدي القومي
كبعد رئيس في عملها.

وإذا كنا نقر –كقوى ماركسية -بأن الكتلة التاريخية هي ً
أوﻻ موقف تاريخي أو هي غير
"الحزب" أو "الطليعة" ،فإن هذا ﻻ يعني أبدًا تجاوزنا أو إغفالنا ﻷهمية دور
اﻷيديولوجيا/الماركسية المتجددة المتطورة ،ولدور الحزب الثوري الطليعي في قيادة
الكتلة التاريخية علﻰ طريق تحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية.

ثانيا ً -إشكالية التبعية وكسرها وتجاوزها ،وهي إشكالية مرتبطة بتبعية معظم البلدان
العربية ،للنظام الرأسمالي اﻹمبريالي المعولم.

وإذًا؛ فا لكتلة التاريخية ﻻ تتطلب من اﻷحزاب والتشكيﻼت الحاضرة ﻻ التنكر لتاريخها
وﻻ التضحية بأحﻼمها ،وﻻ حتﻰ التخلي عن أسمائها ،وإنما تتطلب منها فقط التخلص من
الشرنقة المترهلة التي تسجن فيها نفسها ،لتتمكن من اﻻرتباط ارتبا ً
طا جديدًا ،حيًا
ً
وفاعﻼ ،بجسم المجتمع ،والمساهمة بالتالي في بعث الحركة فيه من جديد.

تعريف الثورة الوطنية الديمقراطية من منظور ماركسي:
هي استمرار لثورة التحرر الوطني من جهة وهي أيضًا استمرار لسيرورة الثورة
اﻻشتراكية من جهة ثانية ،انطﻼقًا من العﻼقة الجدلية بين الثورة الوطنية الديمقراطية
والثورة اﻻشتراكية؛ فالثورة الوطنية التحررية الديمقراطية ترتكز إلﻰ تحالف واسع من
الجماهير يضم القوة الرئيسية للتحالف الثوري المكونة من العمال والفﻼحين الفقراء ،الﻰ
جانب الشرائح الفقيرة من البورجوازية الصغيرة) ،حيث ﻻ وجود للبورجوازية الوطنية
في بﻼدنا ،وإن وجدت فهي مرتبطة بالبورجوازية الكومبرادورية الكبيرة( .ويخطئ كل
من يحاول القفز علﻰ المهام الوطنية الديمقراطية والسير رأسا نحو "الثورة اﻻشتراكية"
أو كل من يحاول حصر المرحلة الوطنية الديمقراطية في اﻷفق البرجوازي المسدود،
فهي تهدف إلﻰ استكمال التحرر الوطني في الميدان اﻻقتصادي اﻻجتماعي ،كما وترمي
إلﻰ القيام بتحوﻻت طبقية/اجتماعية ثورية تضمن إنهاء كل أشكال التبعية لﻺمبريالية
وإنهاء هيمنة الكومبرادور والرأسمالية الطفيلية واقتصاد السوق في المجتمع لحساب
اقتصاد التسيير الذاتي والتعاوني والمختلط في إطار التنمية ،وهذا يعني أن مهامها:
 -1تفكيك وإزاحة سيطرة البنية اﻻقتصادية التابعة والبنية اﻻقتصادية الكومبرادورية،
وإلغاء سيطرة اقتصاد السوق في الميدان اﻻقتصادي.
 -2تفكيك وإزاحة البنﻰ اليمينية الليبرالية وبنﻰ اﻹسﻼم السياسي اﻻقتصادية واﻻجتماعية
والثقافية وتفكيك وإزاحة هيمنتها في البناء الفوقي ،وهذا يعني إعادة هيكلة وبناء
مؤسسات الدولة قانونيًا وسياسيًا وثقافيًا ،بما يتطابق مع المصالح الطبقية لجماهير الفقراء
والكادحين في سياق العمل الدؤوب ﻹلغاء كافة مظاهر التخلف اﻻقتصادي واﻻجتماعي
والثقافي.
 -3اعتماد تطبيق مبادئ التنمية المستقلة المعمدة علﻰ الذات في كل قطر عربي ارتباطا ً
بمبدأ اﻻعتماد الجماعي العربي.
وانطﻼ ًقا من وعينا بأن مفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية هو مفهوم علمي يرتبط –
ارتبا ً
طا وثيقًا -بتناقضات الصراع الطبقي والصراع الوطني ،فهي ثورة تحرر وطني
مناضلة ومقاومة للوجود اﻻمبريالي الصهيوني من أجل اجتثاثه من بﻼدنا ،وهي في نفس
الزمان والمكان ثورة ديمقراطية ضد أنظمة اﻻستبداد واﻻستغﻼل والتبعية تستهدف
إسقاطها ،ومواصلة النضال من أجل استكمال التحرر والسيادة الوطنية في اﻻقتصاد
سا مصالح الشرائح
والسياسة والثقافة وكافة قضايا المجتمع ،برؤية طبقية تستهدف أسا ً
الفقيرة وكل الكادحين المضطهدين ،وبرؤية تنموية تقوم علﻰ مبدأ التنمية المستقلة
واﻻعتماد علﻰ الذات؛ فالثورة الوطنية أو الشعبية الديمقراطية  -في أوضاعنا العربية
الراهنة – هي الثورة التي تلتزم برؤية وبرامج تجسد مصالح وأهداف العمال والفﻼحين
الفقراء وكافة الشرائح الجماهيرية الفقيرة والمضطهدة ،بقيادة الحزب الماركسي الثوري
لضمان إنجاز المهام الديمقراطية السياسية واﻻجتماعية والتنموية اﻻقتصادية وتكريس
أسسها وبنيتها التحتية وقاعدتها اﻻنتاجية ،وفي هذه المرحلة سيتمتع المجتمع بالمعاني
الحقيقية للمساواة ،وتطبيق مفهوم المواطنة والديمقراطية ببعديها السياسي واﻻجتماعي،
طالما أن الجماهير الشعبية تشارك بشكل ديمقراطي ثوري ملموس من خﻼل مندوبيها
في هذه العملية ،بما يمكنها أن تتولﻰ بشكل مباشر – عبر الدور الطليعي للحزب
الماركسي الثوري في إطار اﻻئتﻼف الجبهاوي التقدمي اﻻشتراكي -إدارة شئون
المجتمع ،وبما يؤكد علﻰ مراكمة عوامل التطور النهضوي للبنية المادية التحتية في
جميع القطاعات اﻹنتاجية )خاصة قطاعات الصناعة والزراعة واﻻقتصاد والتقدم
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ثاﻟﺜا ً -القاعدة اﻻقتصادية واﻷبنية الفوقية ،ففي ظروف التخلف والتبعية تلعب اﻷبنية
دورا أكثر أهمية
الفوقية المتصلة بالسلطة السياسية وبالثقافة واﻷيديولوجية بصفة عامةً ،
بكثير من تأثير القاعدة اﻻقتصادية بحكم تخلفها؛ إذ أن التحالف الطبقي الحاكم في
دورا ها ًما في دعم البنﻰ الفوقية القديمة وتحويلها إلﻰ رصيد لقوى
اﻷنظمة العربية يلعب ً
التخلف والرجعية ،وهنا بالضبط تتجلﻰ الضرورة واﻷهمية القصوى صوب مزيد من
اﻻستيعاب والوعي المعمق للماركسية كنظرية للثورة بالمعنﻰ الطبقي إلﻰ جانب المعاني
والمنطلقات الوطنية والقومية في وحدتها المستقبلية.
إنني ﻻ أزعم –كيساري ماركسي وطني وقومي ديمقراطي -أنني أنفرد بالدعوة إلﻰ
إعادة تجديد وتفعيل الفكر الماركسي القومي ومشروعه النهضوي في بﻼدنا؛ ذلك ﻷن
ً
ومتصﻼ في عقل وتفكير العديد من المفكرين
سا مقلقًا
هذه الرؤية تشكل اليوم هاج ً
والمثقفين في إطا ر القوى الوطنية والقومية اليسارية الديمقراطية ،علﻰ مساحة الوطن
العربي كله ،وهي أيضًا ليست دعوة إلﻰ القفز عن واقع المجتمع العربي أو أزمته
الراهنة.
وفي هذا السياق ،فإن رؤيتي؛ تتجاوز حالة التجزئة القطرية العربية )رغم تجذرها( ،نحو
رؤية ديمقراطية قومية ،تدرجية ،تنطلق من الضرورة التاريخية لوحدة اﻷمة-الدولة في
المجتمع العربي ،وتتعاطﻰ مع اﻹطار القومي كوحدة تحليلية واحدة ،سياسيًا واقتصاديًا
واجتماعيًا وثقافيًا؛ مدركين أن الشرط اﻷساسي للوصول إلﻰ هذه الرؤية-الهدف ،يكمن
في توحد المفاهيم واﻷسس السياسية والفكرية لﻸحزاب والقوى الديمقراطية اليسارية
القومية داخل إطارها القطري/الوطني الخاص كخطوة أولية ،تمهد للتوحد التنظيمي العام
وتأطير وتوسع انتشار الكتلة التاريخية –علﻰ الصعيد القومي؛ انطﻼقًا من إدراكي بأن
اﻷزمة التي تعاني منها حركة التحرر الوطني العربية في وضعها الراهن ليست فقط
أزمة قيادتها الطبقية البورجوازية الرثة التابعة ،بل هي أزمة البديل الديمقراطي لهذه
القيادة ،يؤكد علﻰ صحة هذه المقولة ،ما جرى في بﻼدنا فلسطين وغيرها من انهيار
اجتماعي واقتصادي وتفكك في النظام السياسي وتراجع الهوية الوطنية والقومية لحساب
الهوية الدينية أو هوية اﻹسﻼم السياسي ،أو للهويات اﻻثنية والطائفية والعشائرية كما هو
الحال في العراق والسودان واليمن ولبنان والجزائر.
في ضوء ما تقدم فإن الحاجة الﻰ بلورة وتفعيل هدف التحرر الوطني ضمن حركة
التحرر القومي العربية وبرنامجها الذي يؤكد علﻰ انهاء اﻻنظمة المستبدة في راهن
مجتمعاتنا العربية ،هو هدف عاجل؛ آني واستراتيجي رئيسي ،لكونها أنظمة تخنق
اﻻستقﻼل الروحي والفكري للمواطن ،بل وتتغذى من هذه العملية ،عبر محاوﻻتها تفريغ
المواطن وحرمانه من العدالة اﻻجتماعية ومن حرية الرأي واﻹرادة والضمير والحس
النقدي ،كي ما تحوله إلﻰ أداة تنفيذ فحسب ،يتﻼعب بها عقل واحد أو "رب" عمل واحد،
هو جهاز السلطة أو نظام الحكم القمعي بمختلف تﻼوينه ومنطلقاته.
سا علﻰ درجة عالية من
فبقدر ما يستدعي النضال السياسي والديمقراطي الداخلي أنا ً
اﻻستقﻼل السياسي والفكري وحرية الرأي والمعتقد واﻹرادة والمسؤولية ،يقوم انحطاط
السلطة علﻰ تعميم اﻻستﻼب والتبعية الشخصية واﻹلحاق؛ فرجل السياسة اﻻستبدادية في
أميرا أو شي ًخا( ﻻ يقبل بأقل من الخضوع ﻹرادته الجائرة،
سا أو
بﻼدنا )مل ًكا أو رئي ً
ً
ورجل الوصاية الدينية/اﻹسﻼم السياسي ﻻ يطلب أقل من التسليم الكامل بتفسيره وتأويله
وروايته .فالطغيان اﻷول يقوم علﻰ احتكار السلطة السياسية والدولة ،بينما يقوم الطغيان
الثاني علﻰ احتكار الرأي والفكر إلﻰ جانب احتكار السلطة ،وكﻼهما له مصالح طبقية
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رأسمالية رثة وتابعة وﻻ يتناقض أي منهما أبدًا مع النظام اﻹمبريالي ،وهنا بالضبط
تتجلﻰ العﻼقة الجدلية لمفهوم التحرر الوطني والقومي في النضال ضد الوجود
اﻹمبريالي الصهيوني من ناحية وضد انظمه الكمبرادور من ناحية ثانية ،للخﻼص من
واقع التبعية واﻻنحطاط الراهن وتحرير الوطن والمواطن.
إن حالة اﻻنحطاط المنتشرة في بلدان الوطن العربي ،نشأت مع بداية اﻻنفتاح الساداتي،
ثم اتفاقيات كامب ديفيد وما تبعها من معاهدة للصلح بين مصر وإسرائيل ،ثم اتفاقية
ً
وصوﻻ إلﻰ اعتراف معظم الدول العربية بإسرائيل والتطبيع معها،
أوسلو ووادي عربة
وبالتالي التخلي ليس عن حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه فحسب ،بل أيضًا توفير
الفرص للتحالف اﻹمبريالي الصهيوني صوب مزيد من السيطرة علﻰ مقدرات شعوبنا
وتكريس تخلفها واستمرار احتجاز تطورها؛ اﻷمر الذي يجعل من النضال التحرري
الوطني ضرورة موضوعية مرتبطة عضويًا بمسيرة النضال الطبقي ضد اﻻستغﻼل
علﻰ طريق تحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها اﻻشتراكية.
وعلﻰ كثرة ما شهدت هذه المنطقة من تغيرات منذ مطلع القرن العشرين ،في أعقاب
وتكون الدول الرأسمالية ،ثم في ظروف تحول الرأسمالية إلﻰ مرحلة
الثورة الصناعية
ّ
اﻹمبريالية في نهاية القرن التاسع عشر ،فإن ما يجري فيها اﻵن في ظل اﻻنحطاط
والتبعية ﻷنظمة الكومبرادور في بﻼدنا في هذه المرحلة؛ يمثل أخطر ما واجهته في
تاريخها الحديث ،ﻷنه التحدي الشامل لﻸمة العربية؛ فالصهيونية في ظل اﻻنحطاط
والتطبيع العربي انتقلت من التصور والتخطيط إلﻰ التنفيذ ،حيث ت َبدّى أن اﻻختراق
الصهيوني يتخطﻰ كل الحواجز ،ليحاول أن يصل إلﻰ تغيير المقومات الحضارية
والقومية للعرب ،علﻰ النحو الذي يكرس دوام تبعيتهم وتخلفهم وتشرذمهم.
أمرا ضروريًا وسابقًا،
وﻻ شك أن التعرف علﻰ طبيعة اﻻقتصاد اﻹسرائيلي نفسه يبدو ً
لدراسة النتائج اﻻقتصادية ﻷية تسوية سلمية مع إسرائيل ،ولسوف تقودنا خطانا عندئذ
إلﻰ التعرف علﻰ إسرائيل في الواقع كشريك أصغر لﻺمبريالية العالمية في هذه المنطقة
صغيرا ،ونعني بهذا اﻻستعمار
استعمارا
البالغة الحيوية من العالم ،فلقد غدت إسرائيل
ً
ً
الصغير؛ تفويضًا من اﻹمبريالية العالمية لدولة تابعة تتوطن فيها استثمارات ضخمة،
خاصة باﻻحتكارات المتعددة الجنسيات ،لكنها صارت تستحوذ علﻰ قوة عسكرية
واقتصادية وسياسية رادعة؛ تفويضًا بالتصدي خارج حدودها لحماية المصالح
اﻹمبريالية عامة.
لقد بدأت إسرائيل كمشروع صهيوني أساسي لﻺمبريالية ،كقاعدة رئيسية لبسط هيمنتها
علﻰ المنطقة العربية وحماية مصالحها اﻷساسية فيها ،ومن ثم لكبح تحقيق اهداف الشعب
الفلسطيني في الحرية واﻻستقﻼل والعودة من ناحية ،ولكبح وإعاقة نهوض حركة
التحرر الوطني العربية من ناحية ثانية.
لكن هذه المهمة لم تكن لتنفي أطماع إسرائيل هي نفسها في السيطرة علﻰ المنطقة
العربية ،حيث واتتها الفرصة في حرب يونيو  /حزيران ،التي خرجت منها إسرائيل وقد
احتلت كامل أراضي فلسطين ،ومرتفعات الجوﻻن السورية ،وشبه جزيرة سيناء
المصرية.
وفيما بعد حرب أكتوبر  /تشرين أخذت إسرائيل تتهيأ للقيام بدور جديد داخل المنطقة ،لم
تعد تقتصر علﻰ كونها قاعدة – بالوكالة – لﻼحتكارات الدولية ولتوسع رأس المال
الصهيوني وامتدادهما المتمثل في الشركات المتعددة الجنسية ،بل صارت تعبر عن
حاجات تطور اﻻقتصاد اﻹسرائيلي نفسه ،داخل المنطقة العربية .إن نمو الصناعة
ً
مجاﻻ
اﻹسرائيلية صار يتطلع إلﻰ تحطيم حواجز العزلة واﻻنطﻼق إلﻰ أسواق تشكل له
أخيرا في إطار
طبيعيًا هي بالدرجة اﻷولﻰ اﻷسواق العربية ،ولقد تجسد هذا التطور
ً
عملية اﻻعتراف والتطبيع العربي الذي حقق أطماع إسرائيل في السيطرة اﻻقتصادية
علﻰ المنطقة العربية ،وطموح رأسمالها في المشاركة المباشرة في نهب الثروات العربية
عن طريق الحصول علﻰ نصيبها هي اﻷخرى من اﻷموال العربية والنفط العربي.
ليست دولة العدو اﻻسرائيلي إذا ً دولة طبيعية كغيرها من الدول في هذا العالم ،وما
العﻼقات الطبيعية الوحيدة الممكنة بين إسرائيل والعرب سوى عﻼقات الصراع الذي ﻻ
يقبل المصالحة بين قطبيه ونحن علﻰ ثقة في أنه من هذا الصراع ،ﻻ بد من أن تنتصر
الشعوب العربية وفي طليعتها الشعب الفلسطيني؛ شرط امتﻼك المقومات الحضارية
المادية والسياسية لمجابهة اﻻستعمار الصهيوني القائم علﻰ اﻻغتصاب والعنصرية ،في
سياق أبشع أنماط الصراع الكولونيالي.
وهنا "ينبغي أن نقف عند بعد أساسي في فكر الشهيد مهدي عامل وهو تصوره "لنمط
اﻹنتاج الكولونيـالي" والمنـاقشة الثرية الجادة الجديدة التي نمت بخصوصه ،والتي – كما

يقول المفكر الراحل محمود العالم -أعادت لنا الثقة في مستقبل الفكر الماركسي العربي.
فحسب "نمط اﻹنتاج الكولونيالي" ﻻ توجد برجوازيات وطنية ،بل طبقات برجوازية
عميلة ،تابعة لﻺمبريالية ،لم يحدث إذًا تطور من طبقة سائدة إقطاعية ،أو نصف إقطاعية
نصف رأسمالية ،إلﻰ برجوازية تفرض نم ً
طا جديدًا لﻺنتاج ،بل "استبدال" طبقي
)والمفهوم مفهوم بولنتزاس رغم التغيرات التي أدخلها عليه مهدي عامل(؛ فتقوم الطبقة
الجديدة السائدة بنفس دور إعادة إنتاج التخلف ﻷن السيد اﻹمبريالي المسيطر ﻻ يسمح
بأي تجديد حقيقي ؛ ويؤيد الواقع العربي هذا التصور منذ هزيمة  67ثم "الردة" في
السبعينات التي شهدت تراجع "اﻹنجازات الوطنية" واﻻنفتاح وسيطرة اﻷموال النفطية
علﻰ العالم العربي مع إخضاع الطبقات الكادحة ،إلﻰ قوى القمع والتسلط في مجتمعات
وقعت تحت تبعية لم تعرفها بعد ،في إطار انتشار اﻷنماط اﻻستهﻼكية والضغط
اﻹعﻼمي الذي يغيب وعيها.
فالبرجوازية في بﻼدنا -بحكم تبعيتها ورثاثتها -ليست إﻻ ممثلة للبرجوازية الرأسمالية
في البلد الرأسمالي ،ولهذا تفتقر هذه البرجوازية التابعة في وجودها الطبقي إلﻰ اﻷسس
التي تجعل منها طبقة ،ولهذا السبب – كما يضيف محمود العالم -ﻻ يحدد مهدي عامل
بنية هذه البﻼد المتخلفة أو عﻼقة اﻹنتاج فيها بصفتها اﻹنتاجية ،أي بطبيعة اﻹنتاج فيها،
وإنما يحددها بصفة عﻼقتها بالرأسمالية اﻻمبريالية ،فيطلق عليها صفة عﻼقة اﻹنتاج
الكولونيالية ،وبهذه العﻼقة البنيوية ،يقول مهدي عامل بالﻼتفارق الطبقي في بنية البﻼد
التابعة ،وباﻻستحالة البنيوية لصيرورة إنتاج هذه البﻼد إنتاجا ً رأسمالياً؛ فصفة
الكولونيالية هي تغليب لطابع العﻼقة التابعة لﻺمبريالية علﻰ طبيعة اﻹنتاج نفسه؛
ً
فضﻼ عن أن العﻼقة
فالكولونيالية ليست صفة إنتاجية ،بل هي عﻼقة سيطرة وتبعية،
الكولونيالية هي عﻼقة تنتسب إلﻰ مرحلة اﻻستعمار القديم وﻻ تصح وصفا ً للعﻼقة في
المرحلة اﻹمبريالية ،إﻻ في بعض الحاﻻت المحددة.
إن العﻼقة البنيوية المسيطرة؛ تكاد تنفي الخصائص الذاتية للمجتمع التابع وتجعل من
عﻼقات إنتاجه مجرد عﻼقات إنتاج تابعة ،ولكن من دون صفة إنتاجية ذاتية .وفي هذا
التفارق الطبقي تبرز الطبقة البرجوازية الكولونيالية الممثلة للرأسمالية ،كما تبرز الطبقة
النقيض ،أي الطبقة العاملة ،وتبرز بينهما البرجوازية الصغيرة –ﻻ المتوسطة -كما يقول
مهدي عامل ،حتﻰ ﻻ نقع في تماثل مع الطبقة المتوسطة في البﻼد الرأسمالية ،وعندما
تنجح البرجوازية الصغيرة في أن تصبح قوة مسيطرة في السلطة ،ﻻ يحدث تغيير طبقي
في هذه السلطة ،بل مجرد استبدال طبقي في عﻼقة الطرف المسيطر في إطار ثباته
البنيوي.
فالبنية الكولونيالية تفرض علﻰ هذه البرجوازية الصغيرة في السلطة أن تصبح
برجوازية كولونيالية متجددة ،أي يتم استيعابها بنيويًا ،وتظل بهذا عاجزة عن أي تنمية
رأسمالية ،شأن البرجوازية الكولونيالية التقليدية ،ولن ينقذ البرجوازية الصغيرة من هذا
المصير إﻻ تحالفها مع الطبقة النقيض ،أي الطبقة العاملة ،ولهذا ،فالتخلف نفسه ﻻ يُ ْف َهم
وﻻ يُفَسّر بماضيه وآثار هذا الماضي ،كما يقول إيف ﻻ كوست ،وﻻ بالفارق الكمي بين
بلد متخلف وبلد رأسمالي غربي ،وإنما يُفَهم ويُفَسﱠر ببنيته الراهنة؛ فالتخلف – كما يقول
مهدي عامل -بنية اجتماعية متماسكة ،أي إنه نظام إنتاج متميز )أي خاص( هو نظام
اﻹنتاج الكولونيالي ،وعليه لن نستطيع أن نفهم الطائفية في لبنان ،إﻻ في ضوء هذا
المفهوم البنيوي ،كذلك فالطائفة – كما يقول مهدي عامل – هي عﻼقة سياسية قائمة بين
فئات من الطبقات الكادحة وفئة من البرجوازية ورؤساء العائﻼت الكبيرة ورؤساء
طوائف"].[3
في هذا الجانب ،أشير إلﻰ أن ماركس ورفيقه إنجلز؛ كانا شديدي الوضوح بالطبع في ما
ّ
يتعلق بتحرير الطبقة العاملة وأولويّة وديمومة النضال ﻹسقاط اﻷنظمة اﻹقطاعيّة
َ
ّ
والتحول إلﻰ اﻻشتراكية ،لكن الرجلين
والبرجوازية ،كخطوة ﻻ بدّ منها ﻹنهاء الطبقات
ّ
في بيانهما الشيوعي ) (1848وقبل دعوتهما ﻹطﻼق ثورة شيوعيّة تطيح بك ّل اﻷوضاع
التحرر الوطني لبولندا« .وكان إنجلز في نصوص سابقة
القائمة ،عبّرا عن تأييدهما لـ »
ّ
ي »التحرر الوطني ﻹيرلندا« ،ودعا إلﻰ النّضال من أجل استقﻼل
له قد دعم بشكل جل ّ
الشعب اﻹيرلندي بعد خمسة قرون من اﻻستغﻼل ،بينما لم يم ّل ماركس في مواضع
كثيرة من المناداة للنضال من »أجل تحرير إيرلندا« ،وكتب في  1847عن »تحرر اﻷمم
ي لم ينفصل يو ًما عند
ي
ّ
للتحرر الوطن ّ
المضطهدة« .وبالتالي ،فإن النضال الشيوع ّ
استمرا علﻰ نهجهما بدعم
ماركس وإنجلز عن النضال لتحرير الطبقة العاملة ،وقد
ّ
استمر المف ّكران في ذات النهج في ما
والقوة كل الوقت .وقد
اﻻثنين معًا بذات الشغف
ّ
ّ
ّ
يتعلق بإيرلندا.
مطولة له ،دعم ماركس فكرة تحالف نضال الطبقة العاملة البريطانيّة مع
وفي رسالة
ّ
الرسالة بالشخصيّة الوطنيّة الصلبة لﻸمة
ي
لتحرر إيرلندا ،وأشاد في ذات ّ
ّ
النّضال القوم ّ
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مشيرا إلﻰ أن مه ّمة الطبقة العاملة في دول اﻻستعمار هي تكثيف المواجهة
اﻹيرلنديّة؛
ً
مع طبقتها الحاكمة لتخفيف الضغط عن النضاﻻت الوطنيّة لﻸمم المضطهدة"].[4
نص
وقد وصف ماركس الهند ـــ المستعمرة البريطانيّة ـــ بأنها إيرلندا الشرق ،وكان في ّ
سابق له قد حذّر من »أن أولئك الذين ﻻ يقدرون علﻰ استيعاب كيف تقوم أ ّمة باﻹثراء
علﻰ حساب أ ّمة أخرى ،سيكونون أقل قدرة علﻰ استيعاب كيف يمكن لطبقة داخل ذات
المجتمع أن تثري علﻰ حساب طبقة أخرى«].[5
والسؤال هنا ،ارتبا ً
طا بتفاقم أوضاع التبعية واﻻستغﻼل واﻻستبداد من أنظمة
الكومبرادور في بﻼدنا ،ومن ثم تبلور ووضوح اﻷزمة والطبقة المسؤولة عنها ،وكان
الحل ،هو السير علﻰ طريق التحرر الوطني والديمقراطي والتنموي وفق المنظور
الطبقي الماركسي الذي ﻻ يمكن أن يتحقق إﻻ من خﻼل صراعات وتحوﻻت اجتماعية
عميقة ،تزيح عن السلطة تلك الطبقة أو الطبقات المسؤولة عن اﻷزمة والعاجزة عن
حلها ،فلماذا إذن تعثر سيرنا علﻰ هذا الطريق؟
هنا يتضح بجﻼء عجز العامل الذاتي ،الذي نستنتج منه أن معظم أحزاب وفصائل حركة
التحرر العربية في ظل أوضاعها الراهنة  ،تعيش -بدرجات متفاوتة  -أزمة فكرية تتجلﻰ
في التراجع الخطير بالنسبة للهوية الفكرية )الماركسية اللينينية( ،علﻰ الرغم من أن
وحدة الحزب الفكرية هي حجر الزاوية للحزب ،وبدونها فإنه قد يتعرض لخطر اسدال
الستار عليه ،إلﻰ جانب تراجع اﻷوضاع التنظيمية ،من حيث التوسع واﻻنتشار ،وكذلك
استمرار مظاهر الضعف القيادي واﻹرباكات الناجمة عن بعض التحالفات غير المقبولة؛
اﻷمر الذي عزز من أحوال التراجع بين أعضاء الحزب ومؤسساته من جهة وبين
الجماهير من جهة ثانية .
ولذلك ،فإن النقد الجاد الكامل والصريح ،هو نقطة البداية ،ﻹعادة صياغة فصائل
وأحزاب حركة التحرر العربية ،إلﻰ جانب إعادة صياغة أهداف الثورة التحررية
الديمقراطية العربية ،وممارستها علﻰ أساس علمي ،بعد أن توضحت طبيعة الطريق
المسدود الذي وصلته اﻷنظمة العربية ،وانتهت إليه مسيرة هذه الحركة؛ بسبب أزمة
صا التي عجزت عن توعية وتثقيف
فصائلها وأحزابها عمو ًما ،وأزمة قياداتها خصو ً
وتنظيم وتعبئة قواعدها وكوادرها لكي تنجز مهامها التاريخية؛ إذ أن هذه اﻷوضاع
القيادية المأزومة ،التي جعلت بلدان الوطن العربي ،في المرحلة التاريخية المعاصرة،
من أقل مناطق العالم؛ إنتا ًجا للعمل الديمقراطي الثوري الطويل النفس القادر علﻰ حماية
نفسه ،والمنتج في المدى الطويل لتحوﻻت سياسية ومجتمعية نوعية ،ودائمة ومطردة
التطور علﻰ هذه البقعة أو تلك من اﻷراضي العربية.
في هذا الجانب ،أشير إلﻰ دور الحركات واﻷحزاب الشيوعية العالمية في دعمها
لحركات التحرر الوطني في العالم ،خاصة منذ انتصار الثورة البلشفية في روسيا عام
 1917والنداء الذي وجهه فﻼديمير لينين عام  1919لشعوب الشرق اﻹسﻼمي من أجل
تحرير نفسها من اﻻستعمار ،ثم فرض مؤتمر الكومنترن فيما بعد علﻰ مختلف اﻷحزاب
الشيوعية مبدأ الوقوف إلﻰ جانب حركات التحرر في العالم ودعم نضالها ضد
اﻻستعمار ،لكن السؤال المطروح هل استجابت الشعوب المستعمرة لنداء الرفيق لينين؟
والجواب – في ضوء التجارب التاريخية لتلك الشعوب في تلك المرحلة حتﻰ نهاية
ستينيات القرن الماضي -هو ﻻ كبيرة ،حيث أن سيطرة القوى السياسية شبه اﻹقطاعية
والبورجوازية الرثة في بلدان الشرق حالت؛ دون تحقيق أهداف الجماهير الشعبية في
تحرير نفسها من اﻻستعمار ،وذلك بسبب رخاوة تلك القوى اﻹقطاعية والبورجوازية
واستعدادها لمهادنة اﻻستعمار من ناحية والتزامها ببرامج وآليات في النضال ضد
اﻻستعمار ﻻ تتجاوز الخطابات اﻹصﻼحية السياسية التي ترفض اﻵليات والبرامج
الوطنية والثورية الكفاحية المسلحة أو البرامج والرؤى التي تنطلق من منظور الصراع
الطبقي الذي يرى في الوجود اﻻستعماري من ناحية والقوى الطبقية اﻻقطاعية
والبورجوازية من ناحية ثانية ،نوعًا من التوافق والمصالح المشتركة بينهما حالة يقضه
لتطلعات الجماهير الشعبية في التحرر الوطني؛ اﻷمر الذي يعزز تفعيل المنظور
الماركسي الثوري لحركات التحرر الوطني عبر الترابط بين اﻷهداف الوطنية والطبقية
في آن معاً ،إذ أن النضال ضد اﻻستعمار اﻻستيطاني أو اﻻمبريالية ﻻ يختلف في جوهره
في المرحلة الراهنة عن النضال ضد أنظمة التبعية والكومبرادور في بلداننا ،وبالتالي لم
تعد طروحات الثورة البلشفية ،ونداء الرفيق لينين لشعوب الشرق اﻹسﻼمي )رغم
مكوناتها وتناقضاتها الطبقية الداخلية(؛ قادرة علﻰ اﻻستجابة لمهمات التحرر الوطني
والديمقراطي المطلبي التقدمي الهادف إلﻰ الخﻼص من كل أشال التبعية واﻻستغﻼل
الكومبرادوري ،وفق برامج تنطلق من المنظور الماركسي الذي بات ضروريًا بإلحاح
في هذه المرحلة .وبالتالي ،فإن معرفة الماركسية والتعمق في دراستها وممارستها تجعل
ً
ً
وتفاعﻼ مع قضايـــا العصر بكـــل جوانبهـــا
تواصﻼ
من كــل ماركسي في بلداننـــا أكثر
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وتطوراتها المعرفية والتكنولوجية واﻻقتصادية والمجتمعية والثقافية  ،ومع القضايا
الوطنية التحررية والطبقية داخل كل قطر باﻻرتباط العضوي المستقبلي مع القضايا
القومية واﻷممية.
ففي عصرنا الحالي تتزايد ظواهر التفسخ اﻻجتماعي والفقر والبؤس ومظاهر العنصرية
والصراعات الطبقية والصراع داخل دول رأس المال وكذلك الصراع بين الدول
اﻹمبريالية الغنية كالوﻻيات المتحدة وغرب أوروبا وبين الشعوب المضطهدة والفقيرة
حول العالم .وتجري محاوﻻت من قبل وسائل اﻹعﻼم في دول رأس المال بهدف تهميش
ونقد الفلسفة الماركسية ،من أجل إحداث انعطاف وتراجع عن مفاهيم اﻻشتراكية
الدمقراطية الثورية الماركسية نحو طروحات تتبنﻰ المفاهيم اﻹصﻼحية اﻻجتماعية
البرجوازية التي تخدم مصالح طبقة رأس المال والسوق الحرة المتوحشة في عصرنا
الحالي ،وهذه الممارسات تهدف إلﻰ افساد الوعي الثوري لدى الطبقة العاملة والشعوب
المضطهدة ،لكي يرتموا في أحضان اﻻنتهازية السياسية ،ولكي يبتعدوا عن النضال
الطبقي والقومي المثابر والمدروس والثوري سواء ضد الوجود اﻻمبريالي او ضد
الحركة الصهيونية وكيانها .وفضح وتعرية منطلقاته التوراتية الفاقدة ﻷي معنﻰ او
ارتباط تاريخي  ،ومواصلة مسيرة النضال ضده باعتبار الصراع معه صراعا عربيا
صهيونيا تحتل القوى الوطنية الثورية الفلسطينية دورا طليعيا في هذه المسيرة.
فالصراع بيننا وبين الصهيونية ليس صراعًا بين أديان أو أجناس أو عقائد ،وإنما هو -
وفق المنظور الوطني والقومي الماركسي -صراع عربي جماهيري ضد التحالف
والوجود اﻹمبريالي الصهيوني وحلفاؤه؛ أنظمة التبعية والتطبيع والعمالة ،تلك هي حقيقة
الصراع الموضوعية علﻰ الرغم من الوضع العربي المنحط الراهن؛ إذ أن الكيان
الصهيوني لن يصبح جز ًءا من نسيج المنطقة العربية وسيظل كيانًا مغتصبًا عنصريًا
وعدوانيًا في خدمة المصالح اﻹمبريالية اﻷمريكية ،ما يعني ضرورة التمسك بهذه الرؤية
علﻰ الرغم من أحوال الضعف والتشرذم والتفكك واﻻنتهازية التي أصابت أحزاب
وفصائل حركة التحرر العربية من جهة ،وعلﻰ الرغم من أن "دولة" الكيان الصهيوني
بدعم إمبريالي ،استجمعت كل مصدر من مصادر القوة وس ّخرت ﻷغراضها وأطماعها
كل مركز نفوذ لها في أنحاء العالم ،وفي مثل هذه اﻷوضاع ،فإننا -في أحزاب اليسار
العربي -لن نفوز علﻰ أطماع الصهيونية والقوى اﻹمبريالية؛ إﻻ بقدر ما نحقق من
مكاسب نهضوية ديمقراطية وثورية :سياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وثقافية
في ميادين كفاحنا في خضم الصراع الطبقي داخل بلداننا عبر مواصلة توعية الجماهير
وتحريضها وتنظيمها؛ تمهيدًا لمراكمة عوامل نضوج الثورات الشعبية الهادفة إلﻰ إسقاط
أنظمة الخضوع والعمالة والتطبيع والتخلف وتحقيق برامج الثورة الوطنية الديمقراطية
بقيادة أحزاب الطبقة العاملة والفﻼحين الفقراء في كل أقطارنا العربية برؤية قومية
ً
نضاﻻ ثوريًا تقدميًا
ديمقراطية تقدمية واضحة ،أي إننا سننتصر بقدر ما يكون نضالنا
ً
ونضاﻻ ذاتيًا في سبيل اﻹنشاء القومي والتجدد الحضاري.
عربيًا مشتر ًكا،
وبإيجاز كلي أقول –مستلهما مقولة الرفيق الشهيد مهدي عامل" -أن عملية التحرير
الوطني هي ،في مفهومها النظري ،عملية تحويل ثوري لعﻼقات اﻹنتاج الرأسمالية
القائمة بعﻼقة تبعيتها البنيوية باﻹمبريالية؛ فالقطع مع اﻹمبريالية واﻻستقﻼل عنها
يقضيان بضرورة تحويل هذه العﻼقات من اﻹنتاج التي هي في البلد المستعمر؛ القاعدة
المادية لديمومة السيطرة اﻹمبريالية ،فﻼ سبيل إلﻰ تحرر وطني فعلي من اﻻمبريالية إﻻ
بقطع لعﻼقة التبعية البنيوية بها هو بالضرورة تحويل لعﻼقات اﻹنتاج الرأسمالية القائمة
في ارتباطها التبعي بنظام اﻻنتاج الرأسمالي العالمي" ،وبهذا المعنﻰ وجب القول أن
سيرورة التحرر الوطني في المجتمعات التي كانت مستعمرة ،أعني في المجتمعات
الكولونيالية ،هي سيرورة اﻻنتقال الثوري إلﻰ اﻻشتراكية.
يتضح مما تقدم أن الصراع التحرري الوطني )ضد الوجود الصهيوني اﻹمبريالي(
يمتلك عند مفكرنا الشهيد مهدي عامل بعدًا طبقيًا ضمن عﻼقة جدلية بينهما ،وهو استنتاج
أكدت علﻰ صحته مجريات اﻷحداث والصراعات العربية سواء في إطار الصراع ضد
التحالف اﻹمبريالي الصهيوني أو في إطار النضال السياسي والمطلبي الديمقراطي،
وهي في جوهرها عندي صراع طبقي( ضد أنظمة اﻻستبداد واﻻستغﻼل والتبعية
والتخلف علﻰ حد سواء؛ ذلك إن التحرر من البرجوازية ونظام سيطرتها الطبقي "يمر،
بضرورة منطقه ،عند الرفيق الشهيد مهدي عامل  ،بالتحرر من اﻹمبريالية ،بل إنه هذا
التحرر نفسه ،كما أن التحرر من اﻹمبريالية ،بقطع عﻼقة التبعية البنيوية بها ،يمر
بضرورة منطقه  ،بالتحرر من البرجوازية ونظام سيطرتها الطبقية ،بل إنه هذا التحرر
إياه ،وسيرورة التحرر هذا ،في وجهيه الملتحمين في سيرورة معقدة واحدة ،هي سيرورة
التغيير الثوري في سيرورة اﻻنتقال الكوني إلﻰ اﻻشتراكية".
في هذا السياق ،فإننا -في كل أحزاب اليسار في مشرق ومغرب هذا الوطن -ندرك
بوضوح أن الثورة ليست عفوية ،والوعي الطبقي الثوري ﻻ يأتي إلﻰ الطبقة العاملة
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بشكل عفوي ،بل يأتيها من الخارج ،أي من طليعتها؛ الحزب الثوري ،الذي يُعبّر عن
معاناتها ويجسد مصالحها وطموحاتها؛ فالحزب هو مكان تبلور الوعي الطبقي الثوري
المرتبط بالماركسية كنظرية ثورية ،وهو أداة توعية للجماهير الفقيرة ،من هنا أتت
ضرورة الصراع اﻷيديولوجي.
في ضوء كل ما تقدم ،وارتبا ً
طا بموضوعنا حول مفهوم التحرر الوطني؛ نستنتج
بوضوح أن الماركسية تسلط الضوء علﻰ جذر المشكلة ،وجذر المشكلة في مشرق
ومغرب وطننا العربي هو هيمنة الصهيوإمبريالية وعمﻼئها حكام أنظمة الكومبرادور،
علﻰ مقدرات شعوبنا العربية وحرمان الجماهير الكادحة والمهمشة من هذه الموارد
وثمارها.
وبالتالي فإن تحرر هذه الجماهير من ربقة هذه القوى المهيمنة ،يشترط من القوى
واﻷحزاب الماركسية أن تقوم بتنظيم الجماهير وتوعيتها وتحريضها لخوض الثورة وفق
المنظور الطبقي ،ومن ذلك تنبع ضرورة أن تكون قيادة حركة التحرر القومي العربية
ماركسية ثورية ،بما يضمن تحقيق أهدافها التحررية الوطنية علﻰ طريق الثورة
اﻻشتراكية؛ ذلك أن نظر الماركسية إلﻰ الصراع الطبقي ينطلق من أنه "أمر
موضوعي"؛ ينتج عن الوجود الموضوعي لﻼستغﻼل الناتج عن تحكم الرأسمال .وكان
ماركس يبحث في وضع نشوء الصناعة في أوروبا ،وكيف أن الرأسمالي يستغل "قوة
عمل" العامل من أجل إنتاج فائض قيمة ،وهو يزيد في استغﻼله من أجل الحصول علﻰ
الحد اﻷقصﻰ من هذا الفائض ،وهذا ما يجعل العامل يعيش في وضع صعب ،حيث الفقر
واﻻستغﻼل نتيجة العمل الطويل ،هو الذي يدفعه إلﻰ التذمر ،ومن ثم اﻻحتجاج،
واﻹضراب ،إلﻰ أن ينفجر في ثورة.
هذا هو لبّ النظر الماركسي ،لكنه يُطرح في إطار أوسع ،إذ أن اﻷمر يتعلق بمجموع
الشعب الذي يتسم بتعدد الطبقات وليس بثنائيتها .لهذا ،تنطلق الماركسية من فهم وضع
مجمل الطبقات ،حيث إنه كلما زاد تمركز الرأسمال انحدرت الفئات الوسطﻰ ،وزادت
أعداد العاطلين عن العمل ،ولهذا يتش ّكل وضع تناقضي مركب ،ورغم أن الطبقة التي
تحتكر الثروة هي ذاتها )الرأسمالية( ،فإن المتضررين منها هم من طبقات متعددة ،لكل
والتمرد ،والثورة ،هذا هو اﻷمر الذي
منها مصالحه ،وهي كلها تميل إلﻰ اﻻحتجاج،
ّ
يفضي إلﻰ الثورة العفوية ،وهذا هو منظور الماركسية التي تعتبر أن الصراع
موضوعيًا ،ويفرض ثورات عفوية بالضرورة.
في هذا السياق  ،اشير الﻰ أن ه ّم كارل ماركس )وكذلك إنجلز ولينين( كان يتحدد في
فهم دور الفكر والتنظيم في تطوير هذه الثورة من أجل أن تنتصر وتحقق مطالب
الطبقات الثائرة .هذا ما طرح مسألة الماركسية كمنهجية وكرؤية ونظرية تمثّل العمال،
وطرح مسألة الحزب منذ تشكيل عصبة الشيوعيين إلﻰ اﻷممية اﻷولﻰ والثانية ،ونشوء
صل إليه ماركس وإنجلز هو أن
اﻷحزاب اﻻشتراكية الديمقراطية ،فالشيوعية .فما تو ّ
الطبقة المضط َهدة ﻻ تمتلك الوعي نتيجة تشربها بالوعي الذي تعممه الطبقة المسيطرة،
وﻻ تمتلك التنظيم ،وأكثر ما تستطيع هو تأسيس النقابات أو اﻻتحادات أو التجمعات،
ولهذا كان علﻰ "نخب" تعتنق الماركسية دور بلورة الرؤية واﻻستراتيجية والخطاب في
تشرب العمال الوعي وتنظيم نشاطهم بما هو أبعد من المطالب
ترابط مع العمال وبهدف ّ
اﻻقتصادية ،أي اﻻستيﻼء علﻰ السلطة"].[6
وإذا كانت الرأسمالية في بلدان المراكز الرأسمالية الغربية واليابان قد قدمت اﻻمتيازات
أو"الرشاوي" المباشرة وغير المباشرة للبروليتاريا ) سواء عبر ارتفاع اﻷجور
والتأمينات المتنوعة والدعم والحقوق النقابية وغير ذلك من اﻻمتيازات التي أفرغت
طبقة البروليتاريا من مضمونها الثوري كما افرغتها من شعورها بالظلم الطبقي كما
أشار "هربرت ماركيوزة" في كتابه الشهير "اﻻنسان ذو البعد الواحد" ،وبنا ًء علﻰ ذلك،
فقد زادت الرأسمالية اﻻمبريالية المعولمة من استغﻼل ثروات بلدان وشعوب اﻷطراف،
انطﻼقا من تطبيق قاعدة "اﻻستيﻼء علﻰ فائض القيمة لبلدان اﻷطراف في اسيا وافريقيا
وبلداننا العربية ،ووسعت من نهبها واستغﻼلها ،وهو اﻷمر الذي فجّر الحاﻻت الثورية
العفوية العربية ،لكن تفكك وضعف وقصور قوى اليسار في بﻼدنا وعجزها عن قيادة
الجماهير  ،أدى الﻰ توفير الفرص لقوى الثورة المضادة والقوى اليمينية بمختلف اطيافها
ومنطلقاتها الفكرية لمجابهة ثورة الجماهير العفوية وحرمانها من تحقيق أي هدف من
اﻷهداف التي قامت من اجلها سواء في الحرية والديمقراطية والعدالة اﻻجتماعية او في
تحقيق لقمة العيش والكرامة.
وعليه ،فإن أي حديث عن "اﻹمبريالية" و"التحرر الوطني" ،واﻻستقﻼل ،دون التفات
إلﻰ توعية وتنظيم الجماهير الشعبية التي تعاني الفقر والبطالة والقهر ،ودون معرفة بأن
الوطني مبني علﻰ الطبقي وليس العكس هو نوع من العجز والقصور؛ ذلك إن مواجهة
اﻹمبريالية ،وتحقيق "التحرر الوطني" واﻻستقﻼل ،تتم فقط في مواجهة النظم التي تمثّل

تكرس التبعية .وهنا
رأسمالية كومبرادورية تترابط وتتداخل مع اﻹمبريالية ،وهي التي ّ
نعود إلﻰ ماركس ،وأساسية الصراع الطبقي ،فهو الذي يمثل التناقض الرئيسي الذي
يجب حسمه.
علﻰ أي حال  ،فقد أوضحت الحاﻻت الثورية الجماهيرية العفوية أن الصراع الطبقي قد
تفجّر ،وإذا لم تنتصر الجماهير الشعبية في المحاولة اﻷولﻰ ،هناك بالضرورة محاولة
قادرة علﻰ تح ّمل وضع اﻻستغﻼل واﻻستبداد
ثانية وثالثة ،نتيجة أن هذه الجماهير لم تعد ً
والخضوع  ،وبالتالي فان النهاية المنطقية هي انتصار الجماهير علﻰ تلك اﻷنظمة شرط
توفر أحزابها الطليعية الماركسية الثورية.
فإذا كانت الجماهير الشعبية قد نجحت في كسر حاجز الخوف من أنظمتها وأجهزتها
اﻻمنية ،فليس من الممكن أن يعود ذلك الحاجز مجددا  ،لكن المعضلة أو العقبة الرئيسية
الجوهرية في الحراك الجماهير الشعبي المستقبلي  ،تتبدى في تفعيل واستنهاض أحزاب
اليسار الماركسي ،حيث ﻻ بد من ماركسيين معنيين في المبادرة الﻰ المزيد من توعية
العمال والفﻼحين الفقراء وكل الكادحين والمضطهدين وتنظيمهم وتحريضهم علﻰ
الثورة ضد أنظمة اﻻستغﻼل الكومبرادوري ،وهذا يعني ان تكون تلك اﻷحزاب بمثابة
عقل العمال والفﻼحين الفقراء والمضطهدين ،وأن يبلوروا رؤية تخصهم ،وإستراتيجية
واضحة واهداف محددة وآليات ثورية تقودهم لﻼنتصار.
هنا بالضبط ،اخاطب رفاقي عربا ً وأمازيغ وأكراد وغيرهم في كافة أحزاب اليسار
الماركسي في الوطن العربي ،قائﻼ بوضوح ساطع  :إن الحاجة إلﻰ وعي النظرية
الثورية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي ،قضية تقرر مصير العمل الثوري كله في
بلداننا ،فﻼ إمكانية لتأسيس أو لتواصل حزب ثوري بدونها ،وعليكم ان تسألوا؟ الﻰ متﻰ
سنظل نردد هذه المقولة التي أصبحت بديهية بﻼ نشاط فكري ونضال سياسي
وديمقراطي وجماهيري وكفاحي مكثف وفعال؟
فليس يساريًا من ﻻ يعي ويؤمن بعمق بدور النظرية الثورية ً
أوﻻ لتفعيل الحركة الثورية،
َ
وليس يساريًا من ﻻ يلتزم في الممارسة والنظرية بأسس النضال الطبقي والصراع
السياسي والديمقراطي والثوري ضد أنظمة اﻻستبداد واﻻستغﻼل والتخلف وضد قوى
اليمين الليبرالي والرجعي السلفي ،وضد كل أشكال التبعية والتخلف واﻻستبداد
والخضوع ،وليس يساريًا من ﻻ يمارس  -وفق الزمان والمكان المناسبين -كل أشكال
المقاومة المسلحة والشعبية ضد الوجود الصهيوني والقواعد اﻷمريكية المنتشرة في
الوطن العربي ...وليس يساريًا – بل خائنا  -من يستعين بأعداء وطنه بذريعة
الديمقراطية ،وليس يساريًا من يشارك في حكومة من صنع اﻻحتﻼل أو يتحالف معها،
وبالطبع ليس يساريًا أيضًا من يعترف بدولة العدو الصهيوني ويتناسﻰ دورها ووظيفتها
في خدمة النظام اﻹمبريالي.
وفق هذا المنطلق ،يجب أن نعيد تحديد معنﻰ اليسار عمو ًما ،والماركسي المتطور
صا ،الملتزم بالمنهج المادي الجدلي ،فﻼ مكان هنا للتلفيق أو التوفيق
المتجدد خصو ً
ناهيكم عن اﻻرتداد الفكري صوب اﻷفكار الهابطة واﻻنتهازية والليبرالية الرثة؛ إذ أنَ
كثيرا جدًا لليسار العربي كله وأدت إلﻰ عزلته عن
ضللة أساءت
ً
هذه المنهجيات ال ُم َ
الجماهير وعن سقوطه المدوي في آن واحد ،هذه تعريفات جوهرية وقيم عامة لليسار،
ومن وجهة نظري ،ليس يساريًا من ﻻ يدافع عنها .وبالتالي ،بات من الضروري تحقيق
الفرز انطﻼقا ً منها ،وأن ﻻ يُكتفﻰ بالتسميات أو اﻷلوان الحمراء ،بل أن يجري اﻻنطﻼق
من المواقف والسياسات عﻼوة علﻰ الوعي المتجدد للماركسية ومنهجها ،ولهذا حينما
يجري التأسيس لعمل يساري أو وحدة قوى يسارية ،يجب أن ينطلق من هذا الفرز،
ويقوم علﻰ أساسه ،وإﻻ استمرت التوجهات السياسية اﻻنتهازية واﻻرتدادات الفكرية
وتفاقم مظاهر التفكك الشللية والتحريفية اﻻنتهازية والمصالح الطبقية الخاصة؛ فاليسار
ليس تسمية بل موقف وفعل ً
سا؛ ذلك ﱠ
إن القول بدور تاريخي لليسار العربي ليس
أوﻻ وأسا ً
إﻻ فرضية علﻰ جميع فصائله وأحزابه واجب إثباتها عبر التفاعل والتطابق الجدلي بين
النظرية والواقع المعاش )الملموس( عبر الممارسة اليومية المتصلة بكل مقتضياتها
السياسية والكفاحية والمجتمعية والجماهيرية.
ﱠ
إن ما تقدم ،يتطلب من احزاب وفصائل اليسار ترسيخ اﻷسس العلمية الصحيحة
)السياسية والفكرية والجماهيرية والتحررية واﻻعﻼمية والمجتمعية واﻹدارية والمالية(،
لبناء حركة ثورية ديمقراطية صحيحة وممأسسة تطرد كل مظاهر ازماتها الفكرية
والتنظيمية والسياسة ،بما يمكنها من جسر الفجوة بينها وبين جماهيرها والتوسع الكمي
والنوعي في أوساطها واستعادة ثقتها بما يمكنها من مواجهة هذه التحوﻻت السريعة
المعقدة علﻰ المستوى المحلي والقومي والعالمي ،وإﻻ فإن مسيرتها في الظروف
الصعبة والمعقدة الراهنة من اجل تحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية ستضل
الطريق.
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خﻼصة القول ،ما زالت المهمة الملحة التي تنتظرنا هي تحويل نضال أحزاب وفصائل
اليسار العربي وحركة الجماهير الشعبية الفقيرة في كل قطر عربي إلﻰ حركة تحرر
قومي شاملة ترفد حركة الثورة العالمية ضد الرأسمالية اﻹمبريالية برمتها .وﻻ بديل عن
الماركسية الثورية المتجددة أبدًا بحكم طبيعتها الداخلية مرشدًا ومضمونًا لهذه السيرورة
الثورية؛ إذ ﻻ مستقبل لشعوبنا وكل الشعوب الفقيرة في كوكبنا ،إﻻ من خﻼل اﻻلتزام
الواعي بالرؤية الماركسية ومنهجها ،بقيادة اﻷحزاب الماركسية الثورية ال ُم َع ِبّ َرة عن
مصالح الجماهير الشعبية وتطلعاتها ،ما يعني بوضوح أن منطلقاتنا الفكرية أو المعرفية
ذات العﻼقة بالرؤية أو المنظور الطبقي للصراع ضد قوى اﻻستغﻼل والتبعية في بلداننا
من ناحية وضد الوجود اﻹمبريالي الصهيوني من ناحية ثانية ،ينبغي أن تقاس بعﻼقتها
بالتحرر الوطني ،وبالسؤال المصيري :إلﻰ أي مدى تقوم تلك اﻷفكار عبر الحزب
الطليعي الماركسي في تفعيل النضال والكفاح الجماهيري بالدفع الثوري الﻰ اﻷمام
لتحقيق أهداف التحرر الوطني بعيداً عن أي شكل من أشكال اﻹعاقة للحركة التحررية
الوطنية الديمقراطي الثورية؟
هذا هو المعيار الرئيسي للحكم علﻰ سيرورة التحرر الوطني في بلداننا ارتباطا ً بالعﻼقة
العضوية بالمنظور الطبقي الماركسي كضمانة استراتيجية لتحقيق انتصار الجماهير
الشعبية ،ولهذا أرى أن من واجب قوى اليسار الماركسي العربي ،أن تكون معنية بتحديد
الموضوعات اﻷساسية القومية والوطنية التحررية من جهة والطبقية المجتمعية من جهة
ً
مدخﻼ أساسيًا لوعي حركة وتناقضات النظام الرأسمالي من
ثانية ،التي يشكل وعيها،
جهة ،وحركة واقع بلدانها بكل مكوناته وآفاق صيرورته التطورية اﻻقتصادية
واﻻجتماعية والثقافية من جهة ثانية ،انطﻼقًا من إدراكها الموضوعي ،بأن التعاطي مع
الماركسية ومنهجها؛ بعيداً عن كل أشكال الديماغوجيا والجمود وتقديس النصـوص،
كفيل بتجاوز أزمتها الراهنة ،إذا ما أدركت بوعي عميق طبيعة ومتطلبات واقع بلدانها
بكل جوانبه اﻻقتصادية والسياسية والمجتمعية ،وامتلكت برامح واضحة واليات وطنية
تحررية وديمقراطية طبقية للنضال.
هنا يتبدى لنا مجددا ً السؤال التقليدي :ما العمل؟ ما هي العملية النقيض لذلك كله؟
إن اﻹجابة عن هذا السؤال مرهونة بصحوة حقيقية نشطة ،سياسيًا وفكريًا وتنظيميًا ،من
قبل أحزاب وحركات اليسار في بﻼدنا في كل أرجاء المشرق والمغرب ،علﻰ الرغم من
إدراكنا للطبيعة المركبة والمعقدة ﻷزمة هذه اﻷحزاب ،ومرهونة أيضًا بتبلور وﻻدة
أحزاب وحركات يسارية ماركسية ثورية قادرة علﻰ التقاط هذه اللحظة ،ومن ثم اﻻلتزام
بعملية النضال الحقيقي السياسي الديمقراطي والجماهيري من منظور طبقي ،من أجل
تحقيق اﻷهداف التي تتطلع اليها جماهيرنا الشعبية ،وخاصة إسقاط رؤوس وأنظمة
التبعية واﻻستبداد والتخلف واﻻستغﻼل ،وتأسيس النظام اﻻشتراكي الديمقراطي الجديد.
وعلﻰ هذا اﻷساس ،فإنني أدعو ندعو إلﻰ البدء في تفعيل عملية الحوار والبحث ،بين
كافة أحزاب وفصائل اليسار في الوطن العربي -بكثير من الهدوء والتدرج والعمق-
بهدف إيجاد آلية حوار فكري من علﻰ أرضية الحداثة والماركسية ،حول كل القضايا
السياسية واﻻقتصادية والمجتمعية القومية واﻹنسانية ،بما يخدم ويعزز الدور الطليعي -
الراهن والمستقبلي -لقوى اليسار الماركسي العربي ،رغم كل الصعوبات والتعقيدات
التي تفرضها أنظمة التبعية واﻻستبداد واﻻستغﻼل الطبقي في بﻼدنا ،ورغم الهجمة
العدوانية الصهيونية اﻹمبريالية علﻰ شعوبنا من جهة ،ورغم ما يعتري هذه المرحلة من
ادعاءات القوى اليمينية بكل أطيافها ومنطلقاتها الرجعية المتخلفة أو الليبرالية الهابطة
تجاه ضرورات الماركسية وراهنيتها من الجهة اﻷخرى ...اﻷمر الذي يفرض علﻰ
أحزاب وفصائل اليسار الماركسي أن تبدأ بعملية اﻻستنهاض الذاتي للخروج من
أزماتها ،واثبات وجودها ودورها في أوساط جماهيرها في كل قطر عربي أوﻻً ،عبر
برامج سياسية ومجتمعية تستجيب لمنطلقات الثورة الوطنية التحررية الديمقراطية
بارتباطها المستقبلي الوثيق بالثورة القومية الديمقراطية الوحدوية ضد التحالف
اﻹمبريالي والوجود الصهيوني والقوى الرجعية والطبقية وكافة قوى اﻻستبداد والتبعية
والتخلف في وطننا العربي ،بما يوفر أداة ورافعة نهضوية ديمقراطية تقدمية وثورية
تسهم بدورها التاريخي الراهن في تجاوز اﻷوضاع السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية
والثقافية التابعة والمتخلفة والمأزومة صوب تحقيق مهمات الثورة القومية الديمقراطية
والمشروع النهضوي العربي علﻰ طريق المجتمع العربي اﻻشتراكي الموحد.
في هذا السياق ،اعتبر المفكر القومي الماركسي الراحل ياسين الحفظ أن التخلف أو
التأخر هو المسألة المركزية في الواقع العربي المعاصر ،لذلك انتقد "المنظور التنموي"
الذي توهم بإمكانية دخول العصر و"تجنب الثورة القومية الديمقراطية التي دشنت
العصر الحديث من خﻼل قلبها وتصفيتها المجتمع التقليدي القديم ،وعبر هذه التصفية
أمكنها أن ترسي بنﻰ المجتمع الحديث المجتمعية واﻷيديولوجية والسياسية وإطﻼق قواه
اﻹنتاجية .واستنادا إلﻰ استقرائه لتاريخ الفكر السياسي العربي الحديث وجد "الحافظ" أن
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جماع السياسة العربية متأخر؛ فالتأخر كامن في البنية السياسية العربية ،ليس في المنطق
اليميني فحسب ،وﻻ يقتصر علﻰ اﻷقليات العربية الحاكمة" :لسنا إزاء أخطاء فحسب ،بل
إزاء تأخر ،لسنا إزاء سياسات يمينية فقط ،بل سياسات ﻻ عقﻼنية ،لسنا إزاء تأخر
اﻷقليات المهيمنة فقط ،بل إزاء تأخر البنية السياسية العربية بجماعها" .ومن هنا ألح علﻰ
الحاجة إلﻰ الثورة القومية الديمقراطية انطﻼقا ً من علمية وعلمانية الماركسية؛ إذ أن
اﻻنطﻼق من الواقع ،واعتبار الحقيقة دائما ثورية كامنة في بنية وعي الحافظ ،ولذا فهو
منذ الستينات يتنبه إلﻰ خصوصيات الواقع العربي )خاصة التخلف الثقافي( ،وعليه فإنها
تتطلب الجانب العلمي والعلماني من الماركسية لﻼستجابة لحاجاته للتقدم..
وقد شدد الحافظ علﻰ خصوصية المجتمع العربي ،بوصفه أشد حاجة لهذه العلمية
والعلمانية "ﻷنه لم يعش المرحلة الديمقراطية البورجوازية علﻰ الصعيد – الفكري
والثقافي" .وقد تعمق فهمه لهذه المسألة بعد خيبته بالمشروع القومي التقدمي ،وبعد
استفادته من تاريخانية المفكر المغربي عبد ﷲ العروي ،وبداية إلحاحه علﻰ مسألة
التأخر ،وتهافت التفسير الطبقوي للقوى التي صنعت الهزيمة واﻷيديولوجيا المهزومة،
ليبدأ السؤال المرير :أي ثورات صنعنا؟ وأي اشتراكيات بنينا؟ والجواب يتجلﻰ في
ضرورة المراجعة المعرفية والسياسية الكفيلة بامتﻼك الوعي بالماركسية الثورية في بنية
أحزاب اليسار العربي لكي تتمكن من هزيمة وتقويض أنظمة الرجعية والكومبرادور.
ختاماً ،إنني؛ إذ اؤكد علﻰ أن اللحظة الراهنة من المشهد العربي ،هي لحظة ﻻ تعبر عن
صيرورة ومستقبل وطننا العربي ،رغم كل المؤشرات التي توحي للبعض أو القلة
المهزومة ،من أصحاب المصالح اﻷنانية الضيقة ،أن المشهد العربي المهزوم والمأزوم
الراهن؛ يوحي بأن المطلوب قد تحقق ،وأن اﻹمبريالية اﻷمريكية وصنيعتها وحليفتها
الحركة الصهيونية وإسرائيل ،قد نجحتا في نزع إرادة العمال والفﻼحين وكل الكادحين
والمضطهدين العرب ،ذلك إن وعينا بأن المشهد الراهن –علﻰ سوداويته -ﻻ يعبر عن
حقائق الصراع اﻻجتماعي/الطبقي ،والكامنة في قلوب وعقول هذه الجماهير وطﻼئعها
السياسية الثورية المتمثلة في حركات وأحزاب وفصائل اليسار الماركسي في بلدان
وطننا العربي التي تناضل من أجل استعادة دورها الطليعي المنتظر لحركة التحرر
العربية في مسيرة نضالها الوطني والقومي التحرري والمجتمعي الطبقي علﻰ طريق
تحقيق أهدافها الثورية.
إن قراءتنا لواقع أحزاب وفصائل اليسار التي تجسد وحدها في مرحلة اﻻنحطاط العربي
الراهن ،اﻹطار الثوري الوحيد لحركة التحرر الوطني العربية ،تشير إلﻰ أن معظم هذه
اﻷحزاب والفصائل أزمة بنيوية )سياسية ونظرية ثقافية ومعرفية وطبقية عميقة( قد
تصل – في حال استمرار عوامل تراكماتها -إلﻰ حالة من اﻻنسداد تؤذن بإسدال الستار
علﻰ العديد منها اذا لم تبادر صوب تفعيل عملية المراجعة النقدية الموضوعية لتجربتها
التاريخية السابقة ،ومن ثم تفعيل التزامها المعرفي بالماركسية ومنهجها المادي الجدلي،
إلﻰ جانب تجديد رؤاها السياسية وبرامجها وآليات عملها التنظيمية وتحالفاتها بما
يستجيب لتحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها اﻻشتراكية.
وهنا أود التأكيد علﻰ أهمية انحياز المثقف الماركسي لمصالح وأهداف الطبقات الشعبية
الفقيرة؛ إذ أن هذا اﻻنحياز الواعي والمسئول هو اﻷساس اﻷول في تحديد ماهية موقفه
السياسي ،ورؤيته الفكرية أو اﻷيدلوجية وفق ما يتطابق مع تطلعات الطبقات الشعبية
وأهدافها المستقبلية ،حيث أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلﻰ مراكمة عوامل إنضاج ثورة
وطنية ديمقراطية وانتصارها تمهيدًا لبناء مقومات القوة الكفيلة بهزيمة وطرد الوجود
الصهيوني واﻻمريكي من بﻼدنا ،وبدون ذلك لن نستطيع تحقيق اي هدف تحرري ونحن
عراة ،متخلفين وتابعين ومهزومين يحكمنا الميت )شيوخ قبائل وأمراء وملوك عمﻼء
ورؤساء مستبدين(؛ أكثر من الحي )النهوض الوطني والقومي التقدمي الديمقراطي(،
ففي مثل هذه اﻷوضاع يحكمنا الماضي أكثر من المستقبل ...فما هي قيمة الحياة والوجود
ﻷي حزب أو مثقف تقدمي إن لم يكن مبرر وجوده تكريس وعيه وممارساته في سبيل
مراكمة عوامل الثورة علﻰ اﻷموات والتحريض عليهم لدفنهم الﻰ اﻷبد لوﻻدة النظام
الثوري الديمقراطي الجديد للخﻼص من كل أشكال التبعية والعمالة واﻻستبداد والتخلف
وتحقيق أهداف ومصالح وتطلعات العمال والفﻼحين الفقراء وكافة الكادحين
والمضطهدين.
وعليه أقول بكل وضوحّ ،
إن الثورة ﻻ تنضج بمقدماتها فحسب ،بل تكتمل بتوفير الوعي
المعمق لكافة العناصر الموضوعية للوضع الثوري والعامل الذاتي )الحزب( ووحدتهما
معاً ،وهي أيضا ً ﻻ يمكن أن تندلع –بالصدفة أو بحفنة من المناضلين المعزولين عن
الشعب ،بل بالحزب الثوري الديمقراطي المؤهل ،الذي يتقدم صفوف الجماهير الشعبية
الفقيرة ،واعيا ً لمصالحها وتطلعاتها وحامﻼً لﻺجابة علﻰ أسئلتها ،ومستعدا ً للتضحية من
أجلها ،واثقا ً كل الثقة من اﻻنتصار في مسيرته وتحقيق اﻻهداف التي تأسس من أجلها
)مكرر نصا سابقا(.
The Leftist

Writer

وفي هذا الجانب ،أشير إلﻰ أنه بدون توفر اﻹرادة الشعبية واﻻلتفاف الجماهيري ،يصبح
خوض التمرد الثوري بالعنف الشعبي والمسلح أو بوسائل الضغط الجماهير الديمقراطي
ﻷي حزب أو فصيل نوعًا من المغامرة ،ﻷن الجماهير منفضة من حوله ،خاصة وأن
الطليعة ﻻ تناضل نيابة عن جماهيرها ،بل بها ،وفي مقدمتها ،فهي من يرعﻰ المناضلين،
ويمدهم بالعون والدعم المادي والمعنوي ،ويخفيهم ويحميهم عند الضرورة ،كما يمدهم
بالدماء الجديدة ،ما يجعل انفصال اﻷحزاب الثورية الديمقراطية عن الجماهير الشعبية –
كما هو حالها اليوم في مجتمعاتنا -سمة من سمات هبوط وتفكك هذه اﻷحزاب وتراجعها
السياسي والفكري والتنظيمي والجماهيري .لذلك؛ فإن التأييد الجماهيري مسألة أساسية؛
إذ إننا – علﻰ سبيل المثال -لن نستطيع تنظيم وإنجاح إضراب أو اعتصام أو مظاهرة
شعبية ﻻ يقتنع الجمهور بأهدافها أو باﻷسباب الداعية لتنظيمها ،فإذا كان اﻷمر كذلك ،فإن
غياب أو ضعف قناعة الجماهير الشعبية بممارسة النضال التحرري الثوري المسلح،
تتزايد وربما تصل الﻰ أعلﻰ درجات اليأس واﻹحباط طالما أن هذه الجماهير الفقيرة
عاجزة بسبب فقرها وحرمانها عن تأمين أسباب الحياة الكريمة لعوائلها ،حيث يغيب
العقل حين يغيب الدقيق كما يقول ماركس ،ما يعني بوضوح ثوري ساطع أن أي نضال
وطني تحرري معزول عن النضال الطبقي اﻻجتماعي وقضايا الجماهير الشعبية
المطلبية ،هو نضال قاصر لن يستطيع تحقيق اﻻلتفاف الجماهيري من حوله ،ويظل
محكو ًما باﻷفق المسدود رغم ضخامة التضحيات .وبالتالي ،ﻻ بد أن تنطلق الثورة
التحررية الوطنية الديمقراطية في بﻼدنا العربية ،من منظور يساري يضمن تفعيل
العﻼقة الجدلية بين الثورة الوطنية التحررية الديمقراطية وبين القضايا المطلبية
والصراع الطبقي علﻰ طريق الثورة اﻻشتراكية.
ذلك إن قضية التحرر الوطني والتحرير إذا ً هي بالضرورة في مرحلة اﻻنحطاط العربي
الرسمي الراهن– في هذا العصر بالذات – قضية ﻻ يمكن فصلها عن بعدها الطبقي
اﻻجتماعي المطلبي الثوري ،فهي ليست مسألة وجدانية او فلسفية عن حق الشعوب في
تقرير مصيرها ،أو حق الشعوب في مقاومة المحتل ،والدفاع عن حريتها وتحررها ،ﻷن
مهمة التحرر الوطني ،ينبغي ان تتوفر لها عوامل وشروط ،ت ُ َح ّ ِول هذا الفهم الوجداني او
الفلسفي ،الﻰ تطلعات سياسية وطبقية تخدم فكرة النضال التحرري الوطني  ،وتعزز
ايضا بلورة الهوية الوطنية والقومية التقدمية الديمقراطية الجامعة.
فحينما أتحدث عن هوية قومية تقدميه  ،فإنني أتحدث في نفس الوقت عن حركه تحرر
وطني وقومي في كل قطر عربي في مشرق ومغرب الوطن العربي  ،حركة ملتزمة
بالهدف التحرري التوحيدي القومي انطﻼقا ً من الوعي العميق بأن ﻻ مستقبل ﻷي قطر
عربي دون تكامله السياسي اﻻقتصادي المحكوم بالرؤية التنموية اﻻشتراكية مع بقية
اﻻقطار العربية  ،آخذين بعين اﻻعتبار أننا نتحدث عن النضال التحرري الوطني
العربي ،في كل أرجاء الوطن العربي  ،باعتباره منطقة تشكل بموقعها وثرواتها أهم
وأعقد المناطق في العالم ،ضمن الصراع التناحري ضد تحالف القوى اﻻمبريالية والكيان
الصهيوني  ،الذي يسعﻰ الﻰ تكريس السيطرة علﻰ هذه المنطقة وما تمثله من ثروات
نفطية ومواقع استراتيجية  ،لضمان المصالح اﻻمبريالية وضمان استمرار احتجاز تطور
مجتمعاتنا العربية وتخلفها  ،وتلك هي وظيفة الكيان الصهيوني ودوره المرسوم في
بﻼدنا.
هنا ،ﻻ بد لي من أن أؤكد بوضوح شديد علﻰ أن النضال الوطني التحرري هو اليوم في
ظروفنا العربية المحكومة الﻰ حد كبير في مصر والسودان والعراق واﻻردن والمغرب
وتونس والسعودية والخليج وفلسطين..الخ ،لشروط التبعية لنظام العولمة اﻹمبريالي ،هو
جزء من النضال الطبقي للكادحين والفقراء والمضطهدين ،وهو نضال ﻻ يتميز عن
النضاﻻت التاريخية السابقة شدة ً واتساعًا فحسب ،بل يتميز أيضًا ،بتطوره ،نوعيًا وكيفيًا
شرط توفر التنظيم الماركسي الطليعي الكفيل بإدخال الوعي الطبقي الثوري في صفوف
الفقراء ،بما يمكنهم من التحول الﻰ حالة نوعية في النضال التحرري والديمقراطي
اﻻجتماعي واﻻقتصادي ضمن منظورهم ومصالحهم الطبقية واهدافهم الوطنية.
وفي هذا الجانب ،من المفيد أن نستذكر معًا قول المفكر اللبناني الشيوعي الشهيد مهدي
عامل حول حركة التحرر الوطني" :من داخل ،أعني بآليتها الداخلية ،وبمنطق
سيرورتها كحركة عداء لﻺمبريالية ،هي بالضرورة حركة عداء للرأسمالية ،تتحدد
حركة التحرر الوطني كجزء من الثورة اﻻشتراكية" .إذًا ،يمكن القول إن العداء
لﻺمبريالية ﻻ يكون بالفعل متسقًا إﻻ بما هو عداء للرأسمالية ،ومن حيث هو هذا العداء
بالذات ،ففي حقل عﻼقتها العضوية بأزمة اﻹمبريالية ،من حيث هي ،بالدرجة اﻷولﻰ؛
أزمة نمط اﻻنتاج الرأسمالي نفسه؛ تتمدد حركة التحرر الوطني في ذلك الشكل التاريخي
الذي يجعل منها جزءا ً من العملية الثورية العالمية.

البنيوية باﻹمبريالية ،فالقطع مع اﻹمبريالية واﻻستقﻼل عنها يقضيان بضرورة تحويل
هذه العﻼقات من اﻹنتاج التي هي في البلد المستعمر ،القاعدة المادية لديمومة السيطرة
اﻹمبريالية ،فﻼ سبيل إلﻰ تحرر وطني فعلي من اﻹمبريالية إﻻ بقطع لعﻼقة التبعية
البنيوية بها هو بالضرورة تحويل لعﻼقات اﻻنتاج الرأسمالية القائمة في ارتباطها التبعي
بنظام اﻻنتاج الرأسمالي العالمي".
بهذا المعنﻰ وجب القول :أن سيرورة التحرر الوطني في المجتمعات التي كانت
مستعمرة؛ أعني في المجتمعات الكولونيالية ،هي سيرورة اﻻنتقال الثوري إلﻰ
اﻻشتراكية ،وهنا بالضبط تكمن اﻷهمية القصوى للنظرية الماركسية وراهنيتها في تفعيل
النضال التحرر الوطني والديمقراطي المجتمعي في إطار الصراع الطبقي من منظور
ماركسي نضالي؛ يهدف إلﻰ إسقاط أنظمة التبعية والخضوع الكومبرادوي ،ويمهد
بالضرورة إلﻰ توفر اﻹمكانات المادية اﻻقتصادية والعسكرية وغيرها المطلوبة في
سياق النضال ضد الوجود اﻹمبريالي الصهيوني وإزالته من بﻼدنا .لذلك ،فإن جميع
الماركسيين في كافة اﻷحزاب والحركات اليسارية علﻰ الصعيدين العربي واﻷممي؛
مطالبون بدراسة واقع بلدانهم وتطبيق النظرية علﻰ هذا الواقع تطبيقـًا خﻼقـًا.
إن أهمية هذه الرؤية؛ مرتبطة بما يجري من أزمات سياسية واقتصادية عالمية من جهة،
ومزيد من محاوﻻت اﻻستغﻼل والسيطرة اﻹمبريالية علﻰ مقدرات شعوب البلدان الفقيرة
عموما ً وبلدان وطننا العربي خصوصاً ،بما يؤكد علﻰ عودة الماركسية المتطورة؛
المستفيدة من كل خطايا وأخطاء التجارب السابقة من جديد وعلﻰ اﻻشتراكية كخيار
وحيد للمستقبل.
في إطار هذه الضرورة ،ووعينا لها ،تتبدى الماركسية كمنهج للتحليل وكنظرية في
التغيير الثوري ،إلﻰ جانب اﻻستفادة من المسار التطوري والتجديدي للفكر الماركسي ما
بعد لينين إلﻰ يومنا هذا عبر العديد من المفكرين والمثقفين الماركسيين الذين قدموا
إضافات نوعية في الفلسفة والعلوم اﻻجتماعية واﻻقتصادية والسياسية ،أغنت الماركسية
كنظرية في التغيير الثوري وكمنهج للتحليل؛ اﻷمر الذي يضع أحزاب وفصائل اليسار
العربي أمام خيارين ﻻ ثالث لهما ،إما استلهام ووعي المسار التطوري المتجدد
للماركسية أو دخول هذه اﻷحزاب مرحلة التفكك واﻻندثار في انتظار الجديد ،الذي سيولد
حت ًما من بين صفوفها أو من خارجها 
--هوامش:
] [1د .عبد ﷲ تركماني – اﻷحزاب الشيوعية ..في المشرق العربي – لبنان  -الطبعة اﻻولﻰ
- 2002صفحة 286/285
][2المصدر السابق ص 290
] -[3النظرية والممارسة في فكرة مهدي عامل – خاص بوابة الهدف –  19أكتوبر .2020
] -[4سعيد ﷴ – أولوية التحرر الوطني عند ماركس وإنجلز –  22تشرين الثاني .2019
ي أو
] - [5ترافق النضالَين الوطني والطبقي عند ماركس وإنجلز ،لم يكن
ّ
مجرد ترف نظر ّ
سياسي فحسب .إذ يذكر اﻻشتراكي الفرنسي تشارلز لونجيه في نصّ له من عام  1872ـــ وهو
كان متزوجا ً من إحدى كريمات ماركس ـــ أن العائلة كانت جميعها تتابع نضاﻻت وثورات
البولنديين واﻹيرلنديين الوطنيّة بذات الحماسة التي كانت تتابع بها نضاﻻت البروليتاريا في
مختلف الدّول .وعندما أعدم ثﻼثة من الثوار اﻹيرلنديين في مانشستر  1867بعد القبض عليهم
يتآمرون لتحرير اثنين من القادة اﻹيرلنديين المسجونين هناك ،كتب ماركس لرفيقه إنجلز يقول:
»جيني )زوجة ماركس( ما زالت ترتدي السواد منذ إعدامات مانشستر ،وتضع صليبا ً بولنديا ً
وعصابة إيرلندية خضراء« .في هذا السياق رب ّما ينبغي أن نعيد قراءة مفهوم »الصراعات
صراع
ي كتمثﻼت مختلفة شكﻼً وموضوعا ً يمكن أن يأخذها »ال ّ
الطبقية« كما في البيان الشيوع ّ
مرة ضد الطبقة المهيمنة داخل المجتمع الواحد،
الطبقي« الذي ينبغي للشيوعيين اﻻنخراط بهّ ،
وأخرى ضدّ الهيمنة الخارجيّة ـــ وهذه تكتسب أولويّة في حال اﻷمم المضطهدة ــ ..فيافطة
برر يساريون كثر مواقفهم المتآلفة مع غايات اﻹمبراطوريّة اﻷميركيّة
صراع الطبقي« التي ّ
»ال ّ
علﻰ أساسها يجب أن تُزال لمصلحة رؤية أشمل للمفهوم ،تنقله إلﻰ حيّز نظريّة عا ّمة للنّضال
اﻻجتماعي )الطبقي( لكل المضطهدين تتعدد أشكاله وساحاته وفق تعقيد الحالة ،بينما ترتب فيها
اﻷولويات المرحليّة في لحظة تاريخيّة محددةـ
] [6سﻼمة كيلة – العفوية والوعي والبروليتاريا – .2016/11/19

وبإيجاز كلي نقول -كما يضيف مهدي عامل" -أن عملية التحرير الوطني هي ،في
مفهومها النظري ،عملية تحويل ثوري لعﻼقات اﻹنتاج الرأسمالية القائمة بعﻼقة تبعيتهــا
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 اجفل المواطن عبد تعبان وتعوذ من الشيطان حين سمع طرقا على الباب الحديدي الصدئ المؤدي الى المجاز المظلم ،فقد حسب ان صاحب
المولدة الكهربائية قد جاء لينفذ تهديده بقطع الخط عن بيته لتأخره في سداد اﻻجور .لكنه تفاجأ بشابة منفوخة النهدين والمؤخرة والشفتين تحمل في
يدها ميكروفونا يرافقها مصور مسدل الشعر ويحيط بهما عدد من أطفال الزقاق.
 مرحبا عمو .نحن من برنامج المسابقات الرمضانية في قناة السعادة) .راحت تتحدث بسرعة وهي تلوي الكلمات( عندنا سؤال ان أجبت عليهستحصل من قناتنا على جائزة قيمة مقدارها ألف دوﻻر.

العراق

مادت به اﻻرض من الفرح وتخيل ما سيفعله بالنقود وطلب منها بتذلل:
 ارجوك ليكن سؤالك سهﻼ. بالطبع هو سؤال سهل ويعرف اجابته كل مواطن شريف .والسؤال هو )وأدارت وجهها المثقل بالمساحيق نحو الكاميرا( ماهي قضيتنا المركزية؟فتح فمه كاﻷبله وطلب منها إعادة السؤال.
 قضيتنا المركزية عمو .يعني ماذا تريد؟ ما هي أهدافك كمواطن صالح؟ ما هي أهم قضية تشغل بالك وبال المواطنين؟ الشرفاء؟ نعم الشرفاء! )قالت بشيء من التذمر( ﻻ أعرف بالضبط ماذا يريد اﻵخرون لكنني ..لكنني أظن أن قضيتي المركزية هي الخبز! كَت ! )صاحت المذيعة بالمصور( أوقف التصوير! )والتفت الى الرجل الذي انكمش كالفأر( ما بك يا هذا؟ أقول لك ماهي قضيتنا ،قضيتك وقضية كل المواطنينالمركزية .كيف أفهمك؟ أنني أسألك عن أهم شيء تناضل من أجله.
 أناضل؟ ﻻ أتذكر .آخر مرة ناضلت فيها كنت في المتوسطة .أخرجونا من المدرسة وداروا بنا في الشوارع ونحن نصرخ ونهتف .قالوا لنا اننا نناضل من أجل) ..ﺛم حكقذاله وهو يحاول أن يتذكر( اعذريني ايتها الخاتون هل يمكن ان استشير زوجتي؟
 تفضل .لكن استعجل.ناداها فجاءت مسرعة وهي تدخل خصﻼت من شعرها النافر تحت حجابها الذي حال لونه ،فشرح لها ما يجري وأعاد السؤال فأجابت مستنكرة غباءه:
 يا! اشبيك يا رجّال؟ نسيت ان اخر علبة حليب قد اوشكت على النفاذ؟ )والتفتت الى المذيعة( عيني معليج بي هذا دايخ من الشغل طول النهار تحت الشمس .اني اجاوب .بالنسبة لهاي قضيتنا المركزية فهي مثل ما تعرفون الحليب!
)وواجهت الكاميرة( ﷽
تبرمت المذيعة وأوشكت على مغادرة المنزل .وفي هذه اﻷﺛناء كان العديد من سكان الزقاق قد تجمعوا حولهم .واقترب جار لهم وهمس في اذنه:
 ايها اﻷﺛول! انها تسأل عن قضيتنا المركزية يعني اهم ما يشغل بالنا وبال عيالنا.لكنه ازداد ارتباكا ً:
 رحمة ﻷمك .ماذا اقول؟ قل لها مثﻼً :الحصة التموينية ،التعيين ،الكهرباء...لكن ابنه الذي انتهى سريعا من غسل وجهه وتمشيط شعره كان قد دخل على الخط:
 المهر ،المهر يا معودين .البنت ستطير من يدي!ونادت الجدة العمياء من زاويتها في قعر البيت:
 ماذا يجري عند الباب؟ ما هذا الصخب؟فأجابتها صغرى حفيداتها:
 هؤﻻء من الحكومة ،من التلفزيون ،ويسألون أبي عما نريد. الولد )قالت العجوز( اريد ان اعثر على قبر ولدي.وهتفت ابنتهم الصغيرة:
 اريد ﺛيابا جديدة .البنات يعيرنني كل يوم في المدرسة.اختلطت اﻻصوات واستطاعت المذيعة بالكاد ان تتخلص من الحشد وتنفست الصعداء حين ارتمت في مقعد السيارة وصاحت بالسائق دون أن تنتظر المصور المسكين:
 -اطلع بسرعة! اغبياء! أنا المذنبة حين دخلت هذا الزقاق القذر!
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ُ حب – ومن أسمائه الشعبية أيضا المز ّملة أو الخابية  -هو إناء فخاري مخروطي الشكل يلبسونه في كرسي خشبي أو معدني ،و يمﻸونه ماء،
ﺛم يغطونه بطبق ،يتدلى فيه منشل معكوف من خوص النخيل ،مطلي من اﻷسفل بالقير مخصص للشرب ،وفي قعره يرسب الرمل ،فيصفو
المشروب منه عذبا مستساغا ،وأما ناقوطه الذي يرشح في إناء خارجي فﻼ أطيب من طعمه لتخدير الشاي.

سورية

تذ ّكر الغريب ك ﱠل حُبّ في حياته ،مما وممن ارتوى منه فراتيّا في بيتي جده ،وفي بيوت أصدقائه ،وعند الجيران ،ومن النهر إلى ماء الحسيان الكريم في
عمق الصحراء ،تحت حفنتين من الرمل وبعض الحصى .وشاميّا من كل سبيل دمشقي ،ومن خفة تدفق صنابير الفيجة ،وعند ينابيع بردى وضفافه،
مرا من حبّ الليثيوم واﻷركونيل واﻷوﻻنزابين ،مع أن
وعلى مدرجات جامعته ،وفي غرف وطوابق وقاعات واستوديوهات عمله في اﻹذاعة ،وبلع ريقه ّ
الكأس الذي ناولته إياه الممرضة بارد ،وماء السويد مشهود له بمذاقه.

**** ****
على غير هدى سار شاردا في رحاب اﻷروقة والممرات ،وتفحص خلسة وجوها لم يألفها ،ﻻحقا سيصير لها أسماء وأرقام غرف وحكايات وذكريات .حدﺛته نفسه بمقاطع كما
لو أنها مكررة على آلة تسجيل ﻻ يستطيع لجمها .فلتت بجريان حمم اختلطت فيها صرخات المعذبين في اﻷزقة اﻷمنية مع أشباح وجوههم ،أنّات لم تنفع سدادات اﻷذن التي
جلبوها له في التخفيف من استغاﺛاتها ،وجماجم لم تفارق ظله وﻻ بصره في النهار ،وﻻ مناماته وكوابيسه في الليل ،ولها أجساد تمشي معه في كل مكان ،مشققة الثياب الداخلية،
عارية الصدر ،ﻻ تتلفت يمنة وﻻ يسرى ،وﻻ تمتد أياديها الموﺛقة للخلف إلى عصابات اﻷعين لتتبين مسيرها ،بل لها عصي تتوكأ عليها هياكلها.
ومع انثيال تراب الموتى منهم على أنفاسه ،تلبّسه شعور غامض جعله يرتاب بمن ح وله في المشفى ،ما دفعه إلى تجنب اﻻحتكاك بهم ،والتأخر عن اﻵخرين في الطعام ،من أجل
الجلوس على طاولة منفردة ،وانتقاء الوقت المناسب للتدخين من دون مشاركة أحد .و تساءل الغريب في سريرته :هل هؤﻻء الذين يشك بهم عناصر مراقبة ﻻ نزﻻء؟ وإلى أين
ذهبوا بذلك الشاب ا ﻹيراني الذي مﻸ الغرفة صياحا وهو ينطح الجدران ،بعدما أخرجوه منها مدمى؟ هل يا ترى هناك غرف منفردة للتعامل معه؟
**** ****
في اختﻼط اﻷسئلة مع المشاعر يتدرج الجحيم من عدم الجدوى ،إلى عدم اﻻهتمام ،إلى الﻼمباﻻة .غير أن الساعات المعلقة على جدران المشفى ﻻ تتوقف عن الدوران ،خﻼفا
لمستنقع أجسام المعتقلين في أقبية الموت ،والمتجددة جلودهم اﻵدمية فيه بانسﻼخها.
وعلى ساعته المتخبطة في رملها تداعت سيول مواريث ظلت مخيلة الغريب نفورة منها :فالطفل ليس الجاهل .والناس غير الجهال في التضاد مع مدّعي العقل .والجاهلية ﻻ
تستقيم مع مجتمع المعلقات الشعرية المذ ّهبة على الكعبة.
وفوق كل إرث عصا" :فالعصا غصن من الجنة" ،و" العصا لمن عصا"
و"اضرب المربوط كي يتربى المفلت" .تداعيات ما عاشها مجتمعياً ،وﻻ ّ
سلمه أبوه إلى معلميه وقال لهم " :اللحم لكم ،والعظم لنا" ،مع أن العصا المنزلية حاضرة ومجهولة
اﻷسباب غالبا .أما ما يفترض أن يستدعي ذلك في بلدة محافظة فتم الدفاع عنه .حين استوقف معلم الرياضة والده في الطريق وأخبره بأن ولديه يدخنان ،قال له :أنا أجلب لهم
علب الدخان ،وهو لم يكن يعلم بأمرهما.
أما أ ّمه فكلما ش ّمت رائحة احتجاج على تدخين و لدها ،استحضرت أغنية شعبية من زفاف عريس من بيت الصبابغة وهم مشهورون بالحياكة وصباغة البسط ،وغنت له مع
التصفيق واﻷمنيات بالهناء:
" طارت شرارة نار أحّا
وحرگت زبونو لي وحّا
ريت التتن هنيان أحّا
ع اليشربونو لي وحّا
وي ّما ويا يابا لي وحّا"
وفي فناء الحديقة وفي ها أقسام مخصصة للتدخين جلس على معقد بانتظار علبة تبغ طلبها بثمنها من الممرضة ،وحول ما دار بينهما كتب الغريب:
"أغضبت الممرضة
في جدل عقيم حول أهمية السجائر
الممرضة الغاضبة
هي ذاتها من أحضرت لي علبة سجائر
وودعتني بابتسامة
وفهمت منها أنها ﻻ تدخن
أعطيتها الخمسين كرونة
وشكرتها بمئة "تاك" سويدية
وتعني شكراً كثيرا ً من ك ّل قلبي بالعربية"
تماوج الدخان مع بخار اﻷنفاس حامﻼ تشكيﻼت غير متماﺛلة ،مع كل شهقة تقطر منسابة إلى الرئتين ،و كل زفرة ملتهبة من الشفتين.
سر دمعة الغريب وهو يطفئ سيجارته في منفضة أعقاب السجائر .وحده صار يكتوي أيضا ويغلق معه فم السؤال :أين
وحده الباب الفاصل بين الحديقة وممرات المشفى يعرف ّ
يطفئونها ..ولماذا؟!
اليساري
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 يُعد زيجمونت هبنر) (1989-193واحدًا من أهم
رجال المسرح البارزين الذين ساهموا في تأسيس
وتطوير وإصﻼح المسرح في بولندا خﻼل العقود اﻷربعة
الهامة في تاريخ المسرح الحديث ) ( 1989 -1955بعد
ً
ممثﻼ ثم مخر ًجا ثم
أن درس المسرح وتخصص فيه ،وبدأ
كاتبًا ،وأدار أكثر من مسرح في بولندا ،واتصل بحركة
المسرح في العالم.

خﻼل تطور جماليات العرض،او جماليات اﻹخراج.
وبطبيعة الحال فإن الفصل الثاني هو أطول الفصول ،فهو
تغطية تاريخية دقيقة وأمينة لتطور وظيفة المخرج عبر
العصور ،وهو في نفس الوقت مواجهة علمية دقيقة
وأمينة لمفهوم هذه الوظيفة وأبعادها منذ البدايات وحتي
اليوم.
وفي الفصل الثالث يتعرض هبنر ﻷخطر مرحلة من
مراحل إبداع المخرج ،مرحلة قراءة نص الكاتب وينبهنا
باديء ذي بدء بان قراءة المخرج للنص الذي اختاره
ليخرجه ،تختلف اختﻼفًا بينا عن القراء العادية للنص
لمجرد الطﻼع واﻹحاطة بموضوعه وشخصياته
وحواره ،وأن اﻷمر يختلف اختﻼفًا بينًا ،ويذكرنا هذا
الفرق بين مﻼحظة المواطن العادي لظاهرة طبيعية،
ودراسة العالم لهذه الظاهرة.

اهتم بقضايا اﻹنسان في العالم  ...وها هو يتصدي في
بداياته للنازية اﻷلمانية التي بدأت بالحرب العالمية الثانية
بالتهامها بولندا ،ثم هاهو بعد نهاية الحرب يتصدي
مناصرا لحرية الفنان في اﻹبداع ،دون
للستالينية
ً
الرضوخ للقوالب الجامدة ،ثم في السبعينيات ينضوي
تحت حركة "تضامن" التي قادت بولندا إلي التحرر من
السيادة السوفيتية...
وقد تعرض في كل هذه اﻷطوار للمصادرة والمطاردة،
حوارا جدليًا ذكيًا،
ولكنه مع ذلك كان يتحاور مع الواقع
ً
مؤمنًا دائ ًما بأن المسرح هو المؤسسة الثقافية الفكرية التي
يمكن أن تصوغ وجدان الجماهير -حتي في أحلك لحظات
التاريخ -وتدفعها إلي الحركة الواعية علي طريق مقاومة
كل أعداء المجتمع اﻹنساني في الداخل والخارج.

ويتحدث المؤلف عن حب النص واﻻلتزام به كشرط
لنجاح المخرج وحديثه يطرح قضية من القضايا المستقرة
فكرا
في التزامات المخرج ،هي قضية اﻷمانة قبل النصً :
ولغة وأسلوبًا وبنية درامية.

التزم هبنر منهج المسرح الجاد ،أو المسرح التنويري
الذي يمزج بين الثقافة الجادة بالمتعة الفنية والحسية دون
أن ينحدر إلي المسرح اﻻستهﻼكي التجاري ،وقد صدر
له باللغة العربية كتاب )جماليات فن اﻹخراج( وترجمه
الدكتور هناء عبد الفتاح.

كثيرا
وهذه اﻷمانة تقتضي بالضرورة أن يتريث المخرج
ً
قبل أن يتخذ قراره اﻷخير باعتناق النص ،ﻷنه إذا لم
ً
تفصيﻼ
يحقق هذه الدرجة من الحب واﻻلتزام بالنص
والقناعة بأنه هو النص الذي تناديه القضية اﻻجتماعية
قادرا علي مواجهة مجموعة من
التي تؤرقه فإنه لن يكون ً
الفنانين الذين يختارهم وﻹقناعهم بضرورة اعتناق هذا
النص والتفاني في سبيل فهمه وتجسيده.

يبدأ هبنر كتابه بمحاولة العثور علي تعريف جامع مانع
ﻹبداع المخرج ،ولكن محاولته تتخطي كل المحاوﻻات
السابقة وتسعي إلي تعريف أكثر شمولية لهذا اﻹبداع،
بصرف النظر عن وسيلة التعبير .وهو يتحدث عن
المخرج في المسرح والسينما واﻹذاعة والتلفزيون ،بل
يتجاوز ذلك إلي ضرورة اﻹخراج في كثير من الظواهر
اﻻجتماعية والرياضية ...وفي اﻻحتفاﻻت الرسمية
والطقوس الدينية وغيرها مما اتفق علي تسميتها
بالظواهر شبه المسرحية ،وعندما يتوقف هبنر ليقارن بين
مخرج المسرح ومخرج السينما ،مسل ًما بأن المسرح هو
اﻷب واﻷستاذ...
يسجل حقيقة ثانية هي أن المخرج في السينما هو مؤلف
كثيرا ما يشارك في تأليف العمل
الفيلم ،ليس فقط ﻷنه
ً
اﻷدبي للفيلم )السيناريو( ،بل وﻷنه يؤلف أيضأ من خﻼل
الكاميرا ،وما تسجله مباشرة من الواقع اﻻجتماعي وبوجه
خاص في تيار الواقعية الحديثة عند مخرج كبير مثل
"فيلليني".
ومن هنا فهو يفتح الباب من جديد علي شخصية المؤلف
أو المخرج المسرحي  ...وما زلنا نتذكر هذه المعركة
الحامية التي نشبت في الستينيات بين مخرجي المسرح
ومؤلفي النص الدرامي حول صاحب الحق اﻷصيل في
نجاح العرض المسرحي ،وما انتهت إليه المعركة من
كثيرا من النار تحت الرماد ...
مصالحة تظل تخفي
ً
تتلخص في أن الكاتب هو مؤلف النص الدرامي علي
الورق ،وأن المخرج مؤلف العرض المسرحي.
وفي الفصل الثاني يواجه هبنر وهو يتعرض لتاريخ فن
اﻹخراج قضية الخﻼف بين حداثة هذا الفن ونشأته في
منتصف القرن الثامن عشر ،او قدمه قدم نشأة المسرح
كظاهرة إنسانية ،وهو ينتصر إلي فكرة أن اﻹخراج يعود
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ومن المشاكل الهامة التي يُثيرها هبنر في عمل المخرج،
مشكلة النصوص المترجمة ،فمن واجبات المخرج
مراجعة التراجم التي يقرؤها للنص اﻷجنبي ،واختيار
الترجمة اﻷمثل واﻷقرب إلي النص اﻷصلي ،اﻷمر الذي
يقتضي إلمام المخرج بلغة أجنبية أو أكثر ،حتي يمكنه أن
يقرأ النص اﻷصلي بلغته أو بلغة أجنبية يعرفها جيدًا.

إلي تاريخ وجود المسرح ،ولكنه ﻻ ينسي مع ذلك أن
ينبهنا إلي اختﻼف دور المخرج في الوظيفة والمهام
باختﻼف المسرح ذاته ،من حيث شكله الفني وتنظيمه
وهيكله ودوره في الحياة اﻻجتماعية من عصر إلي
عصر ،ذلك أن المسرح شأنه شان أية مؤسسة اجتماعية
يتطور بتطور العلوم يتخذ من المبتكرات العلمية الحديثة
أدوات جديدة وبتحاور مع المتغيرات اﻻجتماعية.
ويصحبنا المؤلف عبر تطور طويل لفن المخرج منذ نشأة
مرورا بانحدار المسرح الروماني ،ثم
المسرح اﻹغريقي،
ً
صحوة مسرح اﻷسرار وما تﻼه من ضائقة مسرحية أدت
إلي انفجار وإبداعات مسرحية جديدة في شكل "كوميديا
ً
طويﻼ عند
الفن" أو "الكوميديا دي ﻻرتي" ثم يتوقف
عصر النهضة وما منحه للمسرح ومخرجيه من الكتاب
والكبار من إمكانات شاعرية وإبداعية خالدة ،ثم ها هو ذا
يضع أمامنا قائمة طويلة من المخرجين عبر القرون حتي
مطلع القرن العشرين ،بما يؤكد أن المسرح في العالم
يمكن قراءته ،ليس فقط من خﻼل اﻻدب ،ولكن أيضًا من

إن الترجمة في حد ذاتها نوع من الخيانة للنص اﻷصلي،
ولكنها خيانة مشروعة ﻷنه بدونها ستحاصر اﻹبداعات
العالمية داخل سجن لغاتها ،ولكن إذا كانت الخيانة
درجات؛ فإن من واجب المخرج أن يصل بالخيانة إلي
الحد اﻷدني الممكن من خﻼل جهد في البحث عن
الترجمة اﻷكثر أمانة قبل النص اﻷصلي ،فإذا عجز فﻼ
أقل من البحث عن مترجم أكثر تفقها في اللغتين.
ويفتح هبنر الفصل الرابع بمهمة توزيع اﻷدوار علي
كثيرا من المشاكل التي
الممثلين ،ولقد طرح هبنر
ً
تعترض المخرج عند توزيع اﻷدوار ،مستعينًا في ذلك
بتجاربه الذاتية وتجارب اﻵخرين.
وأشار بالذات إلي معيارين أساسيين يجب أن يقودا
المخرج في هذه الخطوة :الموضوعية وعدم الميل إلي
الهوي ،ثم المقومات واﻷدوات التي يجب أن يختار علي
كثيرا إلي
أساسها ممثل كل شخصية ،دون أن يركن
ً
قدرته علي تعليم الممثل أو إعادة خلقه  ...وفي النهاية
عﻼقة الممثل بالجماهير.
وتعتبر قضية تفاوت اﻷدوار حج ًما وأهمية ،من القضايا
التي تحدد عﻼقة المخرج بالممثلين ،كما تقوم أحيانا
صعوبات بصدد هوية الممثل وعقيدته وأفكاره اﻻقتصادية
واﻻجتماعية وعﻼقة كل ذلك بالشخصية أو بالنص نفسه
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أحيانًا.
وفي الفصل الخامس يتحدث المؤلف عن إدارة المخرج
للبروفات ،وهي قضية تخضع لمناهج متعددة ،ففي قضية
تقسيم البروفات إلي بروفات قراءة )مائدة( وبروفات
حركة تتعدد المناهج ،فمخرج مثل بريخت مثﻼ ينكر
إنكارا تا ًما فائدة بروفات القراءة ،بينما يهتم جاك كوبو
ً
مثﻼ ببروفات المائدة أكثر من اهتمامه ببروفات الحركة
 ...والفيصل بين المنهجين قد يكون في القيمة اللغوية
والفكرية للنص  ...فلكل نص متطلباته في النصوص
الكﻼسيكية القديمة التي تتطلب عناية خاصة باللغة وبناها
وتفاسيرها المختلفة.
وفي الفصل السادس يتعرض المؤلف لعﻼقة المخرج
بالجمهور ،ﻷن المسرح يتم إبداعه من أجل الجمهور،
وﻷن بعض المنظرين يعتبر المتفرج اﻷول  ...والمخرج
منذ ليلة اﻻفتتاح يتحول في الواقع إلي مصارع في حلبتين
كﻼهما أقسي وأعمق خطورة من اﻷخري :حلبة الفنانين
الذين تحملوا مسئولية العرض ،وحلبة الجماهير ومن بين
الجماهير النقد المسرحي الذي يمسك بمشارطه ومباضعه
منذ اللحظة اﻷولي للعرض ليصدر أحكامه العادلة او
الظالمة ،علي ان الناقد الحقيقي هو المتفرج الذواقة الذي
دفع ثمن التذكرة ربما لشدة ثقته في مجموعة اﻷسماء
المطروحة علي اللوحة اﻹعﻼنية.
وفي الفصل السابع يقدم هبنر دراسة مقارنه بين المخرج
في السينما والمخرج في المسرح  ...وﻻ يفوت هبنر أن
يمتد بدراسته المقارنة إلي مخرج التلفزيون فيدرك أن
يتوسط بين المسرح والسينما ،ويأخذ أدواته وتقنياته من
هنا ومن هناك ،وإن كان يتميز عن اﻻثنين بموقف خاص
عندما يخرج برنامجا علي الهواء مباشرة.
ً
سؤاﻻ شديد اﻷهمية  ...أيمكن تعليم
ويطرح الفصل الثامن
حرفة اﻹخراج؟!! علي نفس النهج هل يمكن أن نتعلم
الموسيقي او التمثيل أو التصوير إلخ.
والحقيقة لﻺجابة علي هذا السؤال يجب أن نفصل بالنسبة
للمخرج بين مستويين :اﻷول مستوي ثقافته اﻹنسانية ،أما
الثاني فيخص العلوم والفنون والتخصصية ،وهو ما يتلقاه
طالب اﻹخراج في المعاهد والكليات واﻷكاديميات
المتخصصة.
ويقول كونتشينسكي أستاذ التمثيل واﻹخراج بأكاديمية
الفنون المسرحية بوارسو" :إنني مع الرأي غير المتفائل
بأن ثمة ثﻼثة أشياء ﻻ يمكن لنا أن نعلمها لطلبة قسم
اﻹخراج ،وهي مقومات الشخصية والموهبة وحسن
التذوق  ...بينما يمكن لنا أن نرغمهم علي تعلم أشياء
ثﻼثة :القراءة الدقيقة المتفحصة لعدد معين من الكتب؛
واﻹصغاء لبعض المؤلفات الموسيقية ومشاهدة عدد معين
من اللوحات التشكيلية".
إن اﻷساس في اﻹبداع هو الموهبة ،وليس هناك من
يدعي القدرة علي تعليم الموهبة أو إنشائها إنشاء،
والموهبة قد تكون مولودة في الطفل ،ولكنها يمكن أن
تموت أو توجه اتجاهًا مناقضًا ،إذا لم نتعهدها بالرعاية
والتنشئة والتغذية والتشجيع في المؤسسة التعليمية )من
الحضانة إلي الجامعة( وفي البيت.
وقد أنهﻰ هبنر كتابه بثبات أقرب إلي الكمال للمراجع
المتخصصة في علم اﻹخراج ،وصنفها وحدد مستوياتها
وإمكانية اﻹفادة منها ،وهذا الثبت يعتبر مرجعًا ها ًما
لجميع العاملين بالمسرح والمدرسين بوجه خاص

 هل يوجد إنسان ،رجﻼ كان أو امرأة ﻻيحلم بالعدل؟  .إن حلم العدالة هو حلم إنساني
ولد مع وﻻدة الظلم في اﻷرض .فاﻹنسان قادر علـﻰ التخيـل ،علـﻰ رؤيـة ماﻻيوجد أمامه،
علﻰ تصور ما يريده لحياته .الفاصل بين اﻹنسان والحيوان هو خياله.
اﻹنسان قادر علﻰ تخيل نظام للعالم غير اﻷنظمـة التي يعاني منها ،فهي مبنية علﻰ التفرقة ،وﻻتحقق له العدل ،أو
الراحة التي يصبو إليها .لذلك ﻻيكـف عـن الحلم بوسيلة لتغييرها ،وﻻيتوقف خياله عن تصور ما هو أحسن منها.
في الطفولة كنت مثل كل اﻷطفال أعبر بصوت عال عما ﻻ يعجبني .عن اﻷشياء التي ﻻ تقنعنـي .والطفـل حساس
للظلم .يراه بوضوح ،ويفصح عما في أعماقه .الطفل يرى الظلم ،ولذلك هو قادر علـﻰ اﻹحسـاس بالعدل .يرى
الكذب ،ولذلك ينطق بالصدق .من هنا جاءت القصة المشهورة عن الطفل الـذي رأى الملك سائرا في المدينة ،وهو
عار تماما بعـد أن خلع مﻼبسه .عندما ّمر موكبه هلل له الناس ،وقـالوا ماأجمل مﻼبسه .أما الطفل فقد أشار إليه
وقـال فـي صوت عال "انظروا الملك ..إنه عار ﻻيرتدى مﻼبسه".
هذه القصة تشير الﻰ الخلل في حياتنا .لكننا تفهمها علﻰ أنها تدل علﻰ براءة ،وسذاجة الطفل ،ثـم تنسـاها .نريد أن
نتهرب من مدلولها .فهي تعنﻰ أننا عندما نكبـر نـكـف عـن الصدق ،أو نفقد القدرة علﻰ رؤيته .إننـا لـم نـعـد نـرى
المفارقات ،أو الظلم ،أو الكذب في حياتنا .تعودنـا فأصبحت طبيعية لدينا .أصابنا نوع من العمي ،هو العجـز عـن
رؤيـة الحق .تقبلنا اﻷوضاع الظالمة ،والفاسدة التي نعيشـها فـي البيت ،والمدرسة ،والشارع ،والمصنع ،والحقل،
ْ
ومن يعترض عليها يوصف بأنه
في كل مكـان نذهب إليه .تكيفنا معها ،وتعودنا عليهـا فأصبحت ظـاهرة طبيعية،
طفل لم ينضج بعـد ،أو مجنون أصابه شيء في العقـل ،أو متطـرف أو شـاذ ،أو مشاغب يجب إسكاته .بمعنﻰ آخر
الحياة تفسد الطفـل الـذي نحمله في أعماقنا .تفسده مظاهر التفرقة التي نعيشها في كـل لحظة من حياتنا .تفسده
اﻷسرة ،والثقافة ،والمدرسة ،ووسائل اﻹعﻼم .يفسده الخوف من العقاب علﻰ اﻷرض أو في السماء ،عقاب الحاكم،
أو الرب .لذلك لم نعد نرى ماكان يجب أن نراه .لم نعد نرى الظلم ،والكذب ،والتفرقة اليوميـة التـي تقتـرن بحياتنا.
فقدنا القدرة علﻰ تخيل مجتمع مختلف ،وعالم مختلف ،ونظم مختلفة فيها صدق ،وعدل .وأصبحنا ننظر إلـﻰ مـاهو
سنة الكون ،موروث طبيعـي  ،ﻻنسـتطبع أن نغيره حتﻰ نريح أنفسنا من وجع القلب.
موجود علﻰ أنه ُ
اﻹبداع هو القدرة علﻰ تخيل حياة غير الحياة التي نعيشها .هي القدرة علﻰ رؤية عالم بﻼ كذب ،وبﻼ ظلم .بﻼ
تفرقة علﻰ أساس الطبقة ،أو اللون ،أو العرق ،أو الديانـة ،أو الجـنس .المبدع صاحب خيال مثل الطفل .لذلك
فالمبـدعون الحقيقيـون عاجزون عن التعامل مع الحياة العاديـة للنـاس .أن اﻷحـﻼم الكبيرة تأخذهم ،تستولﻰ عليهم،
تبعدهم عن الصغائر التـﻰ تتحكم في أوضاعنا .إنهم كاﻷطفال ،ﻻ يقبلون مـا يغضبهم ،كاﻷطفال في تطرفهم،
وإصرارهم علﻰ التضحية بكل شيء  ،ما عدا اﻹبداع الذي يعطﻰ معنﻰ لحياتهم .من خﻼل خيالهم يصنعون عالما
آخر ،عالما جميﻼ ومبهرا ،ﻻ يسوده القبح الذي يفسد حياتنا ،ﻻتسوده اﻷشياء التي نهتم بها  ،عندما نكون في سـن
" الرشد".
اﻹبداع الحقيقي فيه شجاعة اﻷطفال الذين يعبرون عـن أكثر الجوانب حساسية في حياتنا ،عن المحرمات التـي
تكبـل الوجدان ،والعقل .اﻷطفال يتساءلون عن الخلق وكيف تم .عن الجنس وأسراره .عن أسباب التفرقة بين الولد،
والبنـت  ،أو بين الغني والفقير .الطفل يتعاطف مع الخدم ،ويعاملهم بإنسانية وبساطة .يلعب معهم دون أن يشـعر
بحـرج ﻷنـهـم فقـراء ،وﻻيحتقرهم ﻷنهم مختلفين عنه  ،طالما أنه لم يتأثر بالكبار  .واﻹنسان المبدع  ،انسان سوى
نفسيا  ،سوى ﻷنه احتفظ بالحكمـة الطبيعيـة والعميقة ،والعظيمة للطفل  ،تلك الحكمة التي تحافظ علﻰ إنسانية
اﻹنسان.
السعادة هي انطﻼق الطفل الذي يعيش داخلنا .هي التخلص من القيود التي تسجن إبداعنا .هي الشعور بأن كل ما
نملكـه من قدرات ومن خيال  ،يجد فرصته لنعبر عنه في أعماقتـا .والحزن هو الشعور بأننا مكبلون بالقيود ،ﻻ
نستطيع أن نستفيد من قدراتنا إلﻰ أقصﻰ حد ،أن عندنا طاقة مختزنة ﻻ يسـتفاد منها .السعادة هي أن نرقص،
ونغني ،ونقفز ،ونعدو ،ونقول ما نريده مثلما يفعل اﻷطفال عندما يتركهم الكبار لحالهم .السعادة هـي أن نضع تلك
اﻷلوان الفوضوية ،والعبقرية التي يضعها الطفل علﻰ ورقة الرسم لتسري في حياتنا ،أن نحـتج علـﻰ كـل أنـواع
الفساد ،والظلم الت ي تحيط بحياتنا ،أن نطلق العنـان لخيالنـا  ،تلك المقدرة علﻰ الحلم التي تميزنـا عـن الحصـان،
وعـن الحمار ،وعن البغل .فسن الرشد هو التكيف مع قواعد الفساد التي تسايرنا .هو وأد الطفل الذي يسكن في
أعماقنا .فالطفل كائن لم يتعرف بعد علﻰ القواعد الفاسدة التي تسيطر علﻰ عالمنا  ،ﻷنه عالم مبنـﻰ علﻰ استغﻼل
اﻹنسان لﻺنسان ،علﻰ التفرقة بين البشر ،وعلﻰ القهر
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 كان الشراكسة قديما يستقبلون ضيوفهم القادمين برغيف خبز
وصحن فيه ملح متى ما أكل الضيف لقمة من زادهم أصبح
صديقآ لن يخون.
سورية

وحتى الشعوب العربية كانت زمان تؤمن بالخبز والملح ﻷن
الملح ﻻيفسد والصداقة ﻻتفسد متى ما تشاركوا الزاد.
اﻵن بينهم خبز وملح وعزائم ووﻻئم ومطاعم وكبسة ومناسف
ومحاشي ودماء وقربى وصداقة دون جدوى أو إعتبار
يردعهم
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