
1 – The Alternative | Issue No.6 :: November 2017



یل-2 د|ال اني::6رقالع ال 2017ت

يف احملاولةكاءكونوا شر
 البدیل مشروع ثقافي أكادیمي لبناني وعربي أسسھ مجموعة من المثقفین والمبدعین اللبنانیین والعرب

.المقیمین في أوروبا، أمریكا الشمالیة، والوالیات المتحدة األمریكیة

تقصد البدیل إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراھن، محاولة منھا برفده بصوت الجدل الحیوي، 
الفكري، بل وحتى السیاسي في زمن –المفضي إلى السویة الثقافیة، والمحفز إلى مزید من التالحم بین الثقافي 

خذ بالتي ھي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات أصبحت التحدیات الثقافیة أقرب إلى الزلزلة منھا إلى األ
والمثقفین قد تبدلت وأصبحت رھن سیادة الطوائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباھھ، والجاھل المتثاقف 

.  في زمن الفایسبوك یشترى ویباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجھزة والسفارات والغرف السوداء

وطان األم، وفي المھاجر والمنافي، یجب أن ینھض، وثقافتنا ینبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األ
فكل إبداع ھو كوة حریة، وكل فعل ھو . وتتوطد، والبد أن نواجھ الراھن ونستعجل أوان نضجھ الطالع بالظفر

.انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني ھو زمن آت

االبداع وتثمر الحریة، وللبدیل فیھا سویعة، لو عانقت تمر حیوات، بید أن حیاة ممتلئة ھي تلك التي تكتنز 
.أقالمكم واحتضانكم لھا، وال وقت یمر دون بشاراتھ

:یعمل فریق البدیل وأصدقاؤھا بشكل تطوعي من أجل
 توثیق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القدیم والموروث، وتقدیمھ إلى

كادیمیة، عبر محاضرات ثقافیة، وترجمة المجتمعات الغیر عربیة بالوسائل اال
دراسات عن الثقافة والفن والتاریخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظیم معارض فنیة 

.وأمسیات موسیقیة مع موسیقیین أكادیمیین غربیین
 یشجع ویتبنى فریق البدیل أعمال المتاب والشعراء والمبدعین اللبنانیین

ربیة، ویتم نشر إبداعاتھم في مجلة البدیل التي والعرب، أو المتحدرون من أصول ع
تصدر بثالث لغات، العربیة واالنكلیزیة والفرنسیة، كما یتم التعریف بتلك األعمال 

.واالبداعات للجمھور العربي والغربي سواء في األوطان األم أو المھاجر
تمع من البدیل بحریة الفكر والتعبیر، وتعتبرھما ركیزة أساسیة لبناء المجؤت

.الدیمقراطي اللبناني والعربي، الغیر طائفي، والذي یسوده العدل والمساواة والقانون
 تعمل البدیل مع المثقفین والمبدعین التقدمیین االوروبیین والعرب في التبشیر

بالتوازي مع مقاومة التطبیع السیاسي واالقتصادي مع في الشرق بضرورة السالم 
نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنھ ال یمكن أن دولة إسرائیل، لیس ألننا ال 

یكون ھنالك سالم في ظل االستمرار بسیاسة االعتقاالت الجماعیة، ومصادرة 
األراضي، واالعتداءات العسكریة التي ال تنتھي من قبل إسرائیل على وطننا لبنان 

. والدول العربیة المجاورة
ر لكل عدد، والتكلفة الحقیقیة ھي في ال یكلف إصدار البدیل أكثر من مئة دوال

الجھد المبذول من قبل الفریق الصدراھا، وتبرعات الكتاب والمبدعین بانتاجھم 
.الفكري

یعمل فریق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي
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رسم سيناريوهات النجاة
سامة األشقرأ.د

فلسطین

كوني ال أكتب...
.ال یعني أنني ال أتكلم

..كوني لم أفھم 
.ال یعني أنني ال أفھم 

یجوز فیھا تسارع األحداث وضخامتھا یعني أننا في جغرافیة رخوة موحلة ال تستقر فیھا األوضاع وال
.عقد التحالفات وال قراءة المآالت

الذي یحدث اآلن في أسابیع كان یحدث في زمان قریب في عشر سنوات أو أكثر وسیعاني المؤرخون 
الراصدون ألحداث الزمان في التخصص بھذه المرحلة التي عجز فیھا مفكرو السیاسة عن فھم اإلطار 

.االستراتیجي لما یحدث 

.من تحلیالت ھي أشبھ بتعلیقات ساذجة على األحداث حتى لو بدت لنا منطقیةما نراه الیوم 

.ھ لنا ویمضي ھو في تكملة ما یریدصانع األحداث یكتب لنا بعض ما یفعلھ ثم یتركنا نتخبط في فھم ما یلقی
.رافخصمھ المقابل یرمي لنا أیضا إشاعات مضروبة لكنھا محبوكة بالكثیر من المعلومات المنسوجة باحت

.في توریطنا أكثر في الوحل الذي جعلونا فیھ یئةغیر برشراكةالتحلیل بال معلومة ومعطیات دراما سمجة وتضلیل متعمد 

أكثر ما نستطیعھ ھو رسم سیناریوھات النجاة والھروب من الموجة المجنونة الكبیرة بالسباحة بعیدا عنھا أو أن نسبقھا بأحداث 
.أسرع منھا

من أھل الفعل والتأثیر كنا ھذا إن
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 كما للعقل الدیني إشكالیات تمس مظھر النتاج المعرفي
وجوھره وخاصة في ما یتعلق منھا بجانب تجسید فكرة الدین، 
أیضا للعقل اإللحادي أو ظاھرة اإللحاد ھناك إشكالیات فكریة 
ال تقل خطورة وال تأثیرا على الواقع المعرفي لعموم المجتمع 

ما ھو مشترك مع الكثیر من الفكر المعرفي اإلنساني، منھا
الذي یتجنب المثالیة الفكریة أو یحاول التقرب منھا لفھمھا، 
ومنھا ما ھو ملتصق ومستلزم للفكر اإللحادي على وجھ 

.الخصوص
من أبرز اإلشكالیات التي یتصف بھا عموم الفكر المادي 

بل بكافة مذاھبھ وأصولھ أنھ یضع عنوانا خشبیا غیر قا
للتحریك أو التوظیف ما لم یمر من خالل نفس النظریة 
المادیة، فھو ال یؤمن بوجود نظیر أو مواز أو مضمر حتى 
مع قانون المادة، المادیة تتجھ دائما صوب التجرید التام 
للوجود من جوانبھ األخرى وتنظر لھ بأحادیة مفرطة، وعندما 

قة الوجود تحاول أن تخترق ھذه الفكرة كي تفھمھا على حقی
تجد نفسك في متاھات الجمود التي ال تنتج في النھایة إال فكر 

.أعرج یسیر بساق واحدة وینظر بعین واحدة

الفكر المادي باألعم الغالب یتخذ موقفا ھجومیا سلبیا من 
كل األفكار األخرى ویحاول دوما تفسیر الحركة الوجودیة 

لماذا تتحرك المادة كأنھا حركة المادة فقط دون أن یفسر لنا 
بھذا القانون وحده؟ ومن جعل لھذه الحركة وجود أصال، فإذا 
كانت المادة مجردة غیر عاقلة كیف لنا أن نحكم بقدرتھا مثال 
على تبني قانونھا ومن ثم السیر علیھ بأنضباط، الجواب یأت 
دائما أن حركة الوجود في المادة وحركة المادة في الوجود 

كل منھا لتحریك األخر، أو ھما أستجابة ھما إنعكاس لقدرة
.أساسیة للتشكیل األول بكیفیتھ المجردة دون تدخل خارجي

بمعنى أن المادة عندما وجدت نتیجة وضع طبیعي كان ال بد 
أن ینتج ما أنتج لھا من ضوابط الحركة والكیفیة والكونیة 
التامة، فإنھا أصطنعت بتلك العوامل أو خضعت بموجب تلك 

ادالت إلى نسقیة ونمط حركي لم تعد قادرة أصال عن المع
التفلت منھ، وھذا یعني أن الوجود األول بذاتھ ھو الذي فرض 
الحركة وخیاراتھا وقوانینھا النھائیة، وبذلك أنتظم الكون 
الوجودي كلھ أستجابة لما حدث في التكوین األول بعد أن 

.تحولت الفوضى إلى نسق منتظم سار علیھ الوجود

ھذا التبریر وإن كانت موارده العقلیة صحیحة وال خالف 
بین العقل والعلم واإلیمان علیھ، لكنھ یبقى ناقصا من جھة ال 
یستطیع المادیون رتقھا أو أعطاء تفسیر علمي وھم المؤمنون 
أصال بأن المادة ال تفنى وال تستحدث، الجواب الذي ینتظره 

علق بالمحرك أو الفاعل األول، یرد المؤمن من المادي یت
المادي بذات السؤال ومن ھو الفاعل والمحرك األول الذي 
أوجد أو سبق وجود هللا، ھذا المشترك األستفاھمي بین األثنین 
یبین لنا حقیقة أنھما ینطلقان من مجھول واحد إلثبات معلوم 

فال المادي یملك إجابة حاسمة وقاطعة تلجم ما .واحد
ا وال الدیني لدیھ معطیات عقلیة لإلجابة الجازمة بھ عداھ

سوى ما تلقاه من مصدر غیبي أمن بھ، ھذه اإلشكالیة تعني 
من جھة أخرى أن العقل بكل توجھاتھ ال یملك اإلجابة 
وبالتالي فال تفضیل بینھما وإنھما على مستوى واحد من عدم 

ركزیة وھي العلم الیقیني بھا، ھنا یمكننا أن نشیر إلى حقیقة م
أن الحیاة التي نعلمھا والوجود الذي نعیش فیھ مرتبط بعنصر 
ال یمكن تجاوزه على أنھ غیر قابل للتحقق منھ، كما ال یمكننا 
تركھ ألنھ جزء من إشكالیة وعینا منذ بدایاتھ وتكیفیھ وتشكیلھ 

.األول

إذن موضوع اإلیمان بفكرة ما أو نقیضھا لیست مشكلة 
بقدر ما ھي مشكلة العقل اإلنساني بذاتھ، علیھ الفكرة ذاتھا 

فرفض األخر كفكرة ال یعني أن العقل یمكنھ أن یقبل ھذه 
الحالة بعالتھا، فكما أن الملحد من حقھ أن یتمسك بالقدر الذي 
یقبلھ العقل من تسلیماتھ ال بد أن یمنح نقیضھ ھذا الحق 

تمسكھ ویحترمھ، ألن كال العقلین مرتبط بما قدم لھ وبظروف
بالقراءة الذاتیة، ھذا األمر غیر متوفر بكامل حضوره في 

.العقل اإللحادي وال یختلف بذلك عن العقل اإلیماني أیضا

اإلشكالیة األخرى التي یعاني منھا العقل اإللحادي مع عدم 
إیمانھ بالخط الفكري الدیني، إال أنھ یعترض دوما على ما 

لى أنھا تعدي شخصي ضده، ورد في أفكر تلك المنظومة ع
فھو مثال یرفض الجزاء األخروي ویرفض وصف عذاب 
الكافرین والخ من القضایا التي یتضمنھا الدین، المفروض أنھ 
ال یؤمن أساسا بالمقدمة فال أظن من المعقول أن یعترض على 
نتائج تلك المقدمة، وبدل ذلك علیھ أن یقدم فلسفتھ ھو وفكره 

تكاملة بدل إشغال نفسھ في تفنید ھو على أنھا منظومة م

من إشكاليات 
العقل امللحد

العليعليعباس. د
العراق
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النتائج، ھذا یضعھ من حیثال یعلم خارج منظومة اإللحاد 
.ویصنع منھ مؤمنا سلبیا بصیغة أخرى

الكثیر من الملحدین وخاصة الذین یزدرؤون األدیان 
ویتخذون منھج اإلقصاء، ال یملكون قاعدة فكریة واضحة 

إللحادیة لدیھم، فھم یمكن أن تؤشر لنا مقدار وحدود الفكرة ا
بالغالب أما یواجھون ضغوطا نفسیة من إنعكاسات تصرف 
العقل الدیني، أو أنھم یتبجحون بإلحادھم للھروب من حالة 
إیمانیة محددة، اإللحاد بالرغم من كونھ فلسفة قائمة بذاتھا فھو 
أیضا موقف من الحیاة كلھا، ومن ال یملك موقفا بینا ال یملك 

.بر عن رؤیتھ الذاتیة للعالم والوجودفلسفة حقیقیة تع

ھذه اإلشكالیة أیضا وإن كانت ال تتعلق بأھل مذھب األلحاد 
الحقیقي ولكنھا تشكل عبء مضاف علیھم، ومن واجب 
المتنورین من كال النقیضین أن ال یتم الخلط بین الملحد 
الفكري صاحب المشروع المقترن برؤیة متكاملة ومن أھل 

ني الذین یھربون من تناقضاتھم بأتجاه مسمى العقل الدی
اإللحاد، وھم یعیشون عالمھم الدیني بالمضمر النفس والوعي 
الال مباشر في حالة من عدم التوازن انفسي والعقلي، وعلیھم 
واجب أخالقي وفكري أن یتم تعریة ھذا النموذج المتناقض 

ین الذي یسيء ویشوش على التنافس العقلي والمعرفي المنتج ب
التیارین، مما یساھم بتقلیل األحتكاك وتقلیل مساحة الرفض 

.والرفض المقابل بینھما

إن قضیة اإللحاد ال تعني أبدا أننا یجب أن نخوض حروبا 
بین اإلنسان واإلنسان األخر، وأن ال نجعل مسألة اإلیمان ھي 
الشغل الشاغل في حیاتنا ونترك الواجب العلي من وجودنا، 

اإلنشغال یستنزف طاقات العقل وقوتھ وقدرتھ في ألن ھذا 
إدارة صراع غیر منتج وغیر مثمر في النھایة، فال الملحد 
أزاح الرب من مكانھ وال المؤمن الدیني أستطاع أن یغیر من 
قوانین الكون وطرق حركتھ، القضیة في ذاتھا ال تمثل أي 

ركة حركة بأتجاه الواقعیة العقلیة التي تستبطن في وجودھا ح
الكمال البشري واألخذ بید اإلنسان نحو المستقبل، الذي یتكفل 
لوحده بأن یشرح لنا كل ما لم نستطیع إدراكھ اآلن من واقع 
نرى فیھ ومنھ أننا على خطوات أو نكاد نفقد الدلیل على ما 

.فیھ
ومن ما یؤخذ أیضا على الفكر اإللحادي أنھ ینظر للوجود 

ي بمعنى أن غیاب القدرة على من زاویة عقلیة مجردة، أ
النظرة الشمولیة التي تكون العقل البشري وتؤسس لھا ال 
یمكن أن ینتھي بنتائج یقبلھا العقل بعالتھا، فالعقل مصمم 
أساسا أنھ مجموعة منائج لمجموعة مقدمات، منھا ما ھو 
حسي وتجریبي ومنھا ما ھو خارج ھذا الوصف، فالتعامل 

قل البشري في زاویة ضیقة ال تحرره بأحادیة النظرة تبقي الع
وال تمنحھ مشروعیة أن أن یستمد رؤیتھ في أطارھا العام 
والتفصیلي، فلو كان العقل یؤمن فقط بالمحسوسات ال یمكنھ 
أیضا أن یؤمن بمثالیات الواقع التي یعیشھا فینكص عن دوره 
ویمیل نحو العزلة عن واقعھ الذي ھو جزء من معطیات 

.التعقل لدیھ

إن جل ما یوجھ من أنتقادات إلى العقل اإللحادي یتعلق في 
أن ھذا العقل وطریقة تفكیره تنحصر في طریقة ممارسھ للنقد 

المعرفي ضد األخر، فأغلب المتبنیات الفكریة لھ تتسم بروح 
األنتقاد المشحصن أما للرموز أو حتى لألفكار في حدود 

روحیة األتجاه شخصیات صاحب الفكرة أو مطلقھا، ولیس ب
النقدي العلمي الممنھج الذي یثري الفكرة ویؤسس لمشروعھ 
أخر، وھو تماما یماھي في بعض جوانبھ ما في إشكالیة العقل 
الدیني التي جعلت من موضوع الدفاع عن الرب مشكلتھا 
األساسیة دون األھتمام أصال بمشروع الرب القائم على 

مطالبتھ دوما بسعي تحریر اإلنسان من الدونیة الوجودیة و
.اإلنسان نحو الكماالت العقلیة واإلصالح الوجودي

ویبقى وجود الفكر اإللحادي كمدرسة فكریة ضروري 
ألستمرار العقل البشري في التفاعل اإلیجابي كرافع مع 
الوجود بكل جوانبھ، وخاصة في الجوانب األعتباریة منھا 

ي منافس ومحرك للعقل الدیني التقلیدي، فلیس كمضاد معرف
للعقل قوة وقدرة األستحضار والتطور في ظل معرفة أحادیة 
غیر مستفزة، وال ترى من وجودھا الذاتي غیر أتجاه واحد 
یقودھا للركود والتحجر، كما أن نشاط العقل اإللحادي بحد 

عة ذاتھ سیكون دافعا لجعل المعرفة المثالیة تسیر بقدرة متسار
للبحث عن اإلشكالیات واألخفاقات التي یعاني منھا العقل 
الدیني، والعكس صحیح بقدر ما ینتج من حالة التناقض 
والمنافسة من إثراء معرفي، إن حالة اإلقصاء والرفض 
المتقابل ال یمكنھا أن تصنع معرفة بقدر ما یصنع التالقح 

صلحة والحوار والنقد العلمي المتبادل بینھما على أساس م
.اإلنسان أوال

الفكر املادي 
يتخذ موقفا 
هجوميا سلبيا 

من كل 
األفكار 
األخرى
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 سبق الشاعر الكردي أحمدي خاني عصره بأربعة
التي كتبھا في القرن " مھ م وزین"قرون إذ استھل ملحمة 

ّالسابع عشر، وتعد أول عمل أدبي كردي، بقسم عنوانھ  ُ
ّیتأسى فیھ على انقسامات الكرد التي تسببت في " أمراضنا" ّ

لو نھض ملك واحد من . "ضاعھم للعثمانیین أو الصفویینإخ
بین صفوف الكرد، لو ساد التناغم بیننا، لو أبدینا الطاعة 
ّلواحد منا لكان في مقدوره إخضاع الترك والعرب والفرس 

."جمیعا

ّنص أحمدي خاني عبقري في سبقھ الزمني، لكن تطبیقھ 
ر حتى الیوم من قبل زعماء الكرد منذ القرن التاسع عش

. ّیلخص الكوارث التي لحقت بشعبھم والتي ألحقوھا بھ

ال یزال القادة الكرد، وتجسیدھم المعاصر ھو السید مسعود 
البارزاني، یتظاھرون بأن لیس ثمة انقسامات تمتد جذورھا 
إلى التاریخ والثقافة والجغرافیا واإلقتصاد بل إلى خالفات 

أو تقدیم اإلغراءات لكي یتم سیاسیة البد من الحوار أو القسر
والیزال كل قائد كردي من البارزاني إلى أوجالن . تجاوزھا

یوھم نفسھ بأنھ الملك الواحد الذي بمقدوره تحقیق ما یراه 
.مصلحة قومیة لو أبدت الرعیة الطاعة لھ

الؤكد، استباقا لتصفیق من شوفیني عراقي أو تصفیر من 
لیس من . ائم ال حصر لھاّتعرض الكرد لجر. قومي كردي

. حق الكرد المطالبة باإلستقالل فقط بل علیھم اإلصرار علیھ

بحسبة بسیطة تستند . ّتعرض الكرد إلى بشاعات الحصر لھا
كردستان العراق كان ثالثة مالیینإلى افتراض أن عدد سكان 

-1987مي أیام مجازر األنفال التي شنھا نظام البعث عا
، تتجاوز نسبة من أبید منھم إلى مجموع سكان1988

كردستان نسبة ضحایا القنبلتین النوییتین على الیابان إلى 
.سكانھا

مأساة الشعب الكردي ھي أن قادتھ یبدون وكأنھم یعیشون 
في كوكب آخر برغم حدیثھم المتكرر عن الضغوط 

ّت وتتعرض لھا ّوالمؤامرات اإلقلیمیة والدولیة التي تعرض
مأساتھ ھي أن قادتھ الساعین إلى تحقیق النصر . كردستان
ّال یأبھون بما قد یجره ھذا ) أو الوصول إلى الزعامة(السریع 

السعي من كوارث، ذلك أن سردیة المظلومیة جاھزة على 
ّالدوام لتبریر مغامراتھم من دون أن یتعرضوا للمساءلة من 

مرة وھم یدركون أن ثمة قبل شعبھم عن أسباب خوض المغا
ّأعداء لھم ثقلھم القادر على تبدید أحالم شعبھم المتعطش لنیل 

.استقاللھ

یتذاكى القائد الكردي متباھیا بأنھ استطاع استمالة ھذا 
ویتذاكى بأنھ تحالف مع . الطرف الدولي أو اإلقلیمي أوذاك

ھذه القوة أو تلك عن غیر قناعة ألنھ یسعى لتحصیل حقوق
والیرى بأنھ الطرف األضعف في معادلة . الشعب الكردي

. العالقة بین الدول وبین شعب الیزال یسعى لتحقیق مصیره
ویعود القائد بعد الخیبات لیعلن أن لیس للكردي صدیق غیر 

.ّثمة جھل مفھوم، وثمة انتھازیة غیر مبررة. الجبل

في لألكراد" ّمستقلة"قامت أول جمھوریة 1946في عام 
كانت القوات السوفیتیة تحتل القسم الشمالي من إیران . إیران

وقررت قبل أن تنسحب أن تدعم نشوء جمھوریتین 

كوردستان
كلما جتسد احللم  

تبخر

عصام الخفاجي
العراق
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) غیر أذربیجان السوفیتیة(جمھوریة أذربیجان ": شعبیتین"
إلى الجنوب منھا التي أسست " الجمھوریة الكردیة الشعبیة"و

جیش الشعب الكردي ومحطة إذاعة واختارت القاضي دمحم
حظیت جمھوریة مھاباد بدعم شعبي واسع بفضل ، لرئاستھا

" الشكاكي"ّتأیید بطل قومي كردي ھو عمار خان، وعشیرتھ 
فماذا كانت الخطوات األولى للجمھوریة الكردیة الشعبیة؟ . لھا

رفضت الجمھوریة الحدود المرسومة لھا وأعلنت أن كل 
لجنوبیة تعود األراضي الممتدة إلى حدود اإلتحاد السوفیتیة ا

باإلنحیاز ) وھم من أنشأ جمھوریتھا(ّلھا واتھمت السوفییت 
ال یذكر التاریخ الرسمي الكردي اسم . إلى األذربیجانیین

. ّعمار خان الذي أصیب باإلحباط فسحب دعمھ للقاضي دمحم

تقول وثیقة أرسلتھا محطة السي آي أي في تبربز إلى 
السریة إال بعد ولم ترفع عنھا صفة1948واشنطن عام 
لم نتدخل في الصراع ألنھ أنھك : "خمسین عاما

". الجمھوریتین

ّلم یكن سقوط جمھوریة مھاباد محتما فقد كانت إیران منھكة 
ال یذكر التاریخ الكردي الرسمي . وخارجة من اإلحتالل للتو

وات اإلیرانیة فتم ّاسم عمار خان، استسلم القاضي دمحم للق
,في مھاباد) األعمدة األربعة(إعدامھ في ساحة جوار جار 

برزت فرصة أخرى للكرد لتحقیق بعض من طموحاتھم 
ألول 1958حین اقر دستور الجمھوریة العراقیة الولیدة عام 

ّأتجنب ھنا ". العرب واألكراد شركاء في ھذا الوطن"ّمرة 
ّالحكم على صحة رفع المال مصط فى البارزاني السالح ّ

من دون 1961سبتمبر / وإعالن الثورة ضد بغداد في أیلول
ّأن یسبق ذلك أي استفزاز حكومي، إذ لم أطلع على وثائق أو 
ّشھادات من معاصري تلك الفترة تشیر إلى مطالب قدمھا 

. ّالمال مصطفى البارزاني ولم یتم تنفیذھا

یم قاسم بات یواجھ كان واضحا للجمیع أن نظام حكم عبد الكر
تھدیدات جدیة من حزب البعث وحلفائھ منذ النصف الثاني من 

فماذا فعلت القیادة الكردیة؟ وجھت رسائل إلى . 1962عام 
یومھا . البعث بأنھا ستدعمھم إن ضمنوا حقوق الشعب الكردي

أھداف "الذي یفتتح بفصل 1943كان البعث یتبنى دستور 
غیر العرب من األقلیات : "لیةترد فیھ الفقرة التا" وغایات

ّالقومیة التي الیمكن أن تندمج في المجموع العربي وتتعرب 
بصورة تامة تخضع لقوانین خاصة تحدد حقوقھا وواجباتھا 
بصورة تمنعھا من اإلضرار بمصالح العرب، وھي تظل 
معتبرة أجنبیة یحق للدولة العربیة في كل حین أن تخرج من 

ظر علیھا تشكیل مدارس وإنشاء ویح. یضر بمصلحتھا منھا
من الدستور 11وكانت المادة ". منظمات وصحف بلغتھا

یجلى عن الوطن العربي كل من دعا أو انضم "تنص على 
."ّإلى تكتل عنصري ضد العرب

جاء البعث إلى السلطة في انقالبھ الوحشي عام : ال مفاجآت
فماذا كان. لیشن حرب أرض محروقة ضد األكراد1963

ّموقف المال مصطفى؟ أنقل من جدید عن مذكرات سریة  ّ
متبادلة بین محطة السي آي أي في تبریز وبین رئیسھا 

بعث البارزاني برسالة عبر . المؤسس والمخضرم آالن دلس
قائد "ّمسؤول المحطة في تبریز یطلب فیھا أن یطلع علیھا 

ال شك : الرئیس كندي ویطلب المسؤول نصحا" العالم الحر
َالرئیس كندي لیس في وارد قراءة كھذه، فبم نجیب أن 

ھل البارزاني عمیل شیوعي : البارزاني؟ والسؤال األھم
آخذین بنظر اإلعتبار أنھ لجأ إلى اإلتحاد السوفییتي لمدة ثالث 
عشرة سنة منذ سقوط جمھوریة مھاباد حتى قیام الجمھوریة 

ّفي العراق؟ وجھ داالس بأن یقدم المسؤول أجابة عا مة على ّ
ّنحن نتبع القنوات الرسمیة، وقد أوصلناھا إلى : "السؤال األول

أن أمریكا تؤید سعي "وأن یؤكدوا للبارزاني " المعنیین
."العراق إلى حل مشكالتھ

ّالجواب عن السؤال الثاني یلخص التباس عالقة الكرد مع 
ھم مع كل . األكراد لیسوا عمالء للسوفییت"العالم الخارجي 

ّوجواب على مذكرة ". یقف ضد أي حكومة في بغدادمن 
جدیدة بعد ربع قرن ھو األكثر إثارة للدھشة ولألسف على 

. جھل قادة الكرد بالعالم الخارجي وجھل العالم الخارجي بھم
ّالمذكرة موجھة إلى مستشار األمن القومي األمریكي زبغنیو  ّ

). 1979سبتمبر 4(بریزنسكي 
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بعد 1975الكردیة قد انھارت عام ّكانت الحركة المسلحة 
ّاتفاق شاه إیران وصدام حسین على تخلي األول عن الحركة  ّ
التي دعمتھا أمریكا مقابل تنازل العراق عن نصف شط 

ومن جدید یتساءل مكتب العراق في الخارجیة . العرب إلیران
المذكرة . ّاألمریكیة عن أدلة على عالقة الكرد بالسوفییت

نھا كتبت حین كان المال مصطفى البارزاني مثیرة للدھشة أل
یقضي أیامھ األخیرة الجئا في الوالیات المتحدة بعد أن رمى 

.بكل ثقلھ إلنجاح المشروع األمریكي بزعزعة نظام البعث

محنة العالقة الكردیة بالعالم الخارجي تكمن في أن الدول 
المؤثرة، منذ نھایة عشرینات القرن الماضي وحتى أوائل

لم تنظر إلى كردستان ككیان ) وربما حتى الیوم(تسعیناتھ 
ّتجدر دراسة مشاكلھ ورغبات شعبھ لتتخذ بالتالي موقفا حول 

أو " مشكلة عراقیة"كانت كردستان على الدوام . مصائره
تتم معاینتھا من خالل موشور العالقة " تركیة"أو " إیرانیة"

المشكلة "قف بشأن ّمع بغداد أو طھران أو أنقرة ویتم اتخاذ مو
.تناسبا مع الموقف من الحكومات المركزیة" الكردیة

وحین حانت اللحظة الذھبیة لكي تنھض كردستان ككیان 
عھد كردستاني . ّمستقل نسبیا، تكفل القادة الكرد بإضاعتھا

فرض التحالف الدولي حظرا على : 1992مشرق بدأ عام 
أجھزة البعث الطیران العراقي فوق كردستان، انسحبت 

والمؤسسات القمعیة، صدر عفو عن كل من تعاون مع نظام 
البعث، انتخابات برلمانیة، انفتاح اقتصادي مع تركیا وإیران، 

بالمئة من عائدات بیع النفط العراقي 13الحصول على نسبة 
ھا أن دولة حلم األكراد بإقامتھا . سنویا عبر األمم المتحدة

.تتبرعم

ّأحمل رسالتین أحرص على تذكر أي كنت1996صیف 
كل من الرسالتین تشیر . من الرسالتین وضعت في كل جیب

صدیق وفي للشعب الكردي ... الرفیق الدكتور"إلى أن 
". ویرجى تسھیل مروره

ّإحدى الرسالتین كانت موقعة باسم السید مسعود بارزاني 
ّتسمح لي بالتنقل عبر حواجز المنطقة الصفراء، واألخرى 
موقعة باسم الراحل جالل الطالباني تسمح لي بالتنقل عبر 

وحین اختل التوازن بین الصفر . حواجز المناطق الخضراء
والخضر، لم یجد الصفر مشكلة في اإلستنجاد بالحرس 
الجمھوري العراقي الذي برروا كل نضالھم التحرري 

.بمحاربتھ لكي ال یسیطر خصمھم الكردي على مواقعھم

ید، قد ال یرى الشوفیني العربي فیما سبق غیر ومن جد
الكرد لھم، وقد الیرى القومي " انصیاع"تدلیل على ضرورة 

الكردي فیھ غیر تبریر لحرمان كردستان من حقھا في 
.اإلستقالل

ّأردت مما سبق أن أثیر سؤاال أتمنى على العقل ! لیكن ّ
غوص بحثا أن ی) واإلنساني(التنویري، ال الغوغائي، الكردي 

؟أین تكمن مسؤولیتنا: اإلجابة عنھفي 
أم لعلنا النزال نعیش في عصر الخالد أحمدي خاني ننتظر 

ملكا نركع لھ جمیعا؟

 أسباب شقاء العرب تتلخص اعتمادا على دراسة
: تأریخھم المعاصر بما یلي

أوال
نقمة حیث لم وجود نعمة النفط عندھم والذي تحول الى 

یعرفوا كیف یستثمرونھ لبناء دول ومجتمعات مستقرة تعتمد 
العدالة االجتماعیة والمساواة بین األفراد، كما انھم اعتمدوا 
في استثماره وبناء بلدانھم عن طریق االنفتاح على ھیئات 
ودول وطاقات أجنبیة ال یھمھا من العرب سوى استنزاف 

لثراء على حسابھم وجعلھم ثرواتھم والتدخل في خیاراتھم وا
.ھدفا لكل طامع في العالم

ثانیا
وجود اسرائیل الصھیونیة التوسعیة بین ظھرانیھم وقبول 
األمر الواقع الذي خلقتھ بقوتھا وتشتتھم، وتبعات بیع قضیة 
فلسطین والتخلي عن مبدأ الدفاع عنھا خاصة وأن اسرائیل 

تحقیق حلمھا في ھذه تؤمن، وتعمل، وتھدف دائما الى 
) دولتك یا اسرائیل من الفرات الى النیل(اسرائیل الكبرى 

والذي تطور وكبر بعد التحالف األمریكي الصھیوني الى 
الطموح بحكم العالم، فكل من قال مالنا وقضیة فلسطین جاء 
علیھ الدور، وھكذا كما أكلت اسرائیل الثور األبیض، ستأكل 

لھ البارحة والیوم ستأكلھ في الغد ًقریبا كل الثیران ومن لم تأك
.إن لم ینتبھ ورفع رایة الضعف لھا

لقد استطاعت اسرائیل بدھائھا وسذاجة العرب تحویل 
عداء العرب لھا كمعتدیة الى آبناء جلدتھم، فبدال من صرف 
طاقاتھم للحد من توسعاتھا والقضاء على خطرھا، صاروا 

نبیة والعبثیة فیما یدمرون أنفسھم وطاقاتھم بالحروب الجا
بینھم أو مع من یشترك في العیش معھم من غیر العرب حیث 
نجحت بخلق وإشعال ألف فتنة وفتنة، ولعبت على أوتار كثیرة 

. أقلھا الطائفیة والدینیة والقومیة بسبب تنوع مكونات بلدانھم

ثالثا
تعصبھم الدیني وتكوین أحزاب إسالمیة تنشر الفكر السلفي 

كل األحزاب ( تشیع تقالید وموروثات القرون البالیة و
أدى الى الجھل والتخلف ) والتنظیمات اآلسالمیة دون استثناء

الذي یجعلھم ال یرون أسباب عذابھم ویتخبطون في إیجاد 
. الحلول الناجعة

شعوبا -أتمنى ان ال یكون القادم أسوأ ولیت العرب 
ًا ویحاولون إنقاذ یستعیدون حساباتھم جمیع-وحكومات

مایمكن إنقاذه

أسباب شقاء 
العرب

بلقیس حمید حسن
العراق
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)) حین لم یكن وجود لھذا الكائن الذي امتلك ناصیة
لم یكن ھناك ...وھو اإلنسان..العقل ومھماز الشھوة 

..))...معنى لوجود هللا

ربما اتینا للوجود وكل یتأبط إلھھ،ففي دواخلنا جمیعا تكمن 
التي نتشدق بھا ونحاول ..لھة ھي تمثل إیقونة الذات العلیاا

...تعریفھا تارة بالضمیر واخرى بمحاكاتنا للشعور اإلنساني 

ان فكرة وجود هللا ھي فكرة قرینة بوجودنا وھي فكرة 
یولد مع والدة كل منا رفیقا .. وجودیة بامتیاز فا

....خروكل إلھ لیس بالضرورة ان یشبھ األ...وقرینا

ھذا ھو اإللھ القریب منا الذي ینتمي الینا وننتمي الیھ إنھ 
یولد هللا الذي نعنیھ بالمنتمي مع صرخة كل ولید "هللا المنتمي"

...وألم المخاض...وھو أس الطھارة والبراءة

فھي بال ..ان فكرة الخلق فكرة تقترب من الدوغمائیة "
...ي ملزمة ومغالیة معالم واضحة والتقبل النقاش فھ

إن الواحد خلق الجمیع ...لماذا یجب علینا قبول فرضیة ..مثال 
! بینما التقبل فرضیة ان الجمیع او بعضھم خلقوا الواحد ..!!

علما أن فرضیة خلق الواحد من الجمیع او من بعضھم أكثر 
رغم اني اعتقد بإنتفاء الخلق وأمیل ...تمكینا عملیا ومنطقیا 

وعبثي ..طوري التسلسلي وان التدخل عامل طاريءللتكون ال
"...............غیر مرتب

نعم ھناك خمسة اآلف إلھ صنعت بھرطقات وإرادات كھنة 
تمثل حدا مشتركا او عامال مشتركا للفقھ ...محترفون وأفاقون

اي هللا منھم؟..ولكن.. الجمعي العاجز لمفھوم هللا

وصورة ...المحتوى معنىإنھ مفھوم كھنوتي اإلطار و
یتباعدان كلما حاولنا اإلقتراب من حدودھما المحرمة والتي 

تلك ...أحاطھما الكاھن باسوار الوھم وباسالك الخوف الشائكة
والمعبأة بالشر والحقد والبطش تمثل ...اإلیقونات المخیفة 

لحرفة الصناعة ..مفھوما سكوباتیا معقدا ومریضا 
نتاجة فكرة نموذج یجب ان یكون في قدرتھا ال...الكھنوتیة

مغلفا ومحاطا بصیغة من الغموض واالدغام ...جبریا قدریا
ف الالمبالغ التاحة فرص التأویل وخلق أرضیة للصراع والخ

عنوانا " هللا الالمنتمي "فكان ...حتى تزدھر تجارة الكھنة
..بارزا وواسعا لصناعة الكاھن

والمحتوى لقد أبدع الصوفیة حین وضعوا اإلطار
و أبدعوا اكثر من ذلك في "هللا "الصادقین لفلسفة ومعنى

بحیث ))او هللا المنتمي ..هللا المقارن ((قدرتھم على استجالء 
جعلوه جزءا من كل للوجود او كل وجودي یحتوي ویحتضن 

بالتاكید ألن الخطا ھو ....فھل هللا المنتمي یخطيء ...األجزاء
مثلبة فكما یخطيء الجزء وھو لیس..من اساسیات الوجود 

وإال فان وجود الشر خطأ ...یخطيء الكل والعكس صواب 
عند الحالج شعاع .....  الوھي قبل ان بكون خطء بشري فا

..یتصل بین الذات الدنیا والذات الفائقة

الذي یؤمن بوجود هللا ویعتبره غایة علیھ ان الیقدس . "
فلبس ..ارقھ لكونھ وسیلة یترك دینھ أو یف.دینھ البل یجب ان

فالتقدیس ... اذا إدركت الغایة..من المعقول تقدیس الوسیلة 
الدائم للوسیلة یعني انھ الیمكنھا ان تصل الى الغایة فھي في 

الغایة الالممكنة والدین ...ھذه الحالة تبحث عن هللا الالمنتمي
إلدراك غایتھ لذا فإنھا في كلتا ...ھنا سیصبح وسیلة الكاھن

...." **حالتین التستحق التقدیس ال

ھذا الذي سطر حقیقة ..كم كان كلكامش     عظیما ((
الوجود واختصرھا بملحمة تجسد مفھوم الذات الفائقة التي 

))...تختبيء في ماوراء الالمدرك

اهللا
املنتمي

اهللا
منتمي-الال

ماجد أمین
العراق
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في بحثھ عن الخلود ھو كان یبتغي ادراك مفھوم هللا 
وبعد ...قة وجودیة المنتمي فمن األلم انطلق للبحث عن حقی

وحین ادرك فكرة الخلود اضاع الحلم باغفاءة ...طول عناء 
تعني ان الوجود یبنى بمركبتین ھما الضعف والقوة وكلتاھما 

فال القوة دائمة وال الضعف والوھن ...تتناوبان بدالة موجیة 
...دائم 

ان السعي للغایة الفائقة وھي الخلود بمفھوم كلكامش 
واالھ الالمنتمي ..المنتمي بمفھوم المتصوفھ العظیم وهللا

ھي اشبھ بارتقاء ساللم ..بمفھوم الكاھن نبیا كان او رجل دین
الدراك قمة شاھقة حین تصل سترى من ھم باالسفل ولكنھم 

ھي ..الیرونك وحینھا ستتقطع اوصال مسافات التواصل 
..كذلك لكن فكرة هللا المنتمي

هللا القرین ستبقى برفقة ھذا الكائن ...فكرة هللا الموازي 
وتتالم آلالمھ بینما یبتعد ...البائس تشاركھ اخطائھ واوزاره

بعلوه وخیالئھ ...الكاھن بفكرة هللا الالمنتمي هللا الذي الیقترب 
إلھ الحروب والصراع ...بسادیتھ وھو یتلذذ بعذابات االخرین 

...والدم 

منھا فكرة وجودیة ھناك ثالث مدیات متفاوتھ إنطلقت
الوعي الفائق او الوعي "ارتبطت بخیال خصب ھو مایدعى 

وھذه الفكرة الوجودیة األكثر إثارة للجدل ھي فكرة " الحدسي 
.هللا تفاوتت تصوراتھا ضمن ذلك الوعي الحدسي او الفائق 

:المدى االول
وھو ذو بنیویة میثولوجیھ حیث فكرة الحلول او التجسید وھي 

او نصف الھ ونصف انسان او التحول "هللا--النسان ا" فكرة
الطوري بین االنسان وهللا كما ھو عند الحلولیة وكما ھي 
فكرة المیثولوجیا الرافدینیة حیث تبدو اكثر وضوحا عند 

....كلكامش العظیم قبل ان تتطور في مناھج اخرى 

:المدى الثاني
وھو صورة ...وھو هللا المنتمي او القربن او الموازي /

...واضحة لدى المتصوفة ومنھم الحالج 

وفكرة هللا الموازي او المنتمي او القرین ھي فكرة تالمس 
فلكل منا الھھ القرین الموازي والمشارك حتى في ...الذات 

"....العقل"یدعوه فحتى الملحد لدیھ إلھ ..الخطیئة واالرتقاء 

:المدى الثالث
المغالي الغني عن عباده .. هللا المتفرد..تمي ھو هللا الالمن

ولكي تغلق مفاتیح الھالة العظیمة لھذا اإللھ ارتبط جبروتھ ...
وعظمتھ بقضیة الخلق كي یقرن بجبریة وقدریة التقبل النقاش 

وھذا ھو الھ الكاھن ...وكي یحاط بجدار الدوغمائیة الجامدة 
عند ولكون الكاھن ھو مریض ..الذي الیمكن ادراكھ 

وسكوباتي السلوك سواء كان ... إخضاعھ للتحلیل السیكولوجي
نبیا او رجل دین فھو اما قاتل او مجھول االم او ذو طفولة 
تشوبھا نظرة متشائمة فالبد أن یكون ضمن مدى هللا القاسي 

لذلك حین یكون الكاھن ....الجبار الالمنتمي المتجھم السادي 
))یكون الدم والخراب

إصدارات
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 یتماھى البشر مع فكرة هللا والربوبیة منذ قدیم الزمان، منذ
نشأة الوعي وملكة التفكیر عن اإلنسان، ولكن بأشكال وصور 
مختلفة، فھو المطلق الذي سماه الفیلسوف والطبیب وعالم 

، والذي یختلف "الباري" ازياإلسالمي الفخر الرالكیمیاء
ًكلیا عن صورة االلھة المعروفة في الفلسفة والالھوت والدین، 
فھو یختلف عن المحرك األول عند أرسطو بسبب طبیعة 
االرتباط بالمخلوقات، كما یختلف عن إلھ األفالطونیة الجدیدة 
ألنھ لم یخلق العقل وال النفس أو الروح الكلیة أو الجمعیة، 

، أي ھو كائن آخر مساوق ًود بذاتھ مستقال عن هللاعقل موجفال
ًوبالطبع یختلف كلیا عن . لھ في الكینونة ومشارك لھ في الفعل

مل إلھ الالھوت واألدیان السماویة التوحیدیة ألنھ غیر كا
، ءدالقدرة وألنھ متغیر في إرادتھ، كما الحظنا في مفھوم الب

وھو ال . قول الشیعًا لھ شیئا آخر ، كما یًحیث أراد شیئا وبد
یبعث األنباء والرسل وھو غیر إلھ أبیقور ألن ھذا األخیر، إن 

إلى أدعیتھم وجد، ال یتدخل في شؤون المخلوقات وال یستمع
.وابتھاالتھم

ففكرة اإللھ الخالق بذاتھا وضعت البشر أمام بدیھیة وجود 
، وال و خارج األرض ، أي فضائي ال بشريكائن ال أرضي أ

ًا كان موجودا خارج الكون أم داخلھ، علما بأن غالبیة ندري إذ ً
المعتقدات المتعلقة بالخلق والخلیقة في العھود القدیمة كانت 
ًتعددیة أو مشركة على حد تعبیر اإلسالمیین، وانعكاسا 

، zoomorphesلتصوراتھم التي تنقلت من تألیھ الحیوانات 
فیما قامت ، anthropomorphesإلى التجسیم للذات اإللھیة 

les religionsاألدیان التوحیدیة السماویة 
monothéistes بوضع حواجز نفسیة متمركزة حول ،
، لجعل اإلنسان محور ethnocentriquesالذوات البشریة 

الكون والوجود وأھم مخلوقات هللا وال شيء أھم منھ فھو 
الھدف والغایة األسمى عند الخالق، وھذا األخیر میز اإلنسان 

باقي المخلوقات األخرى بملكة العقل والذكاء والوعي عن 
واللغة التي یستطیع بواسطتھا التعبیر عن نفسھ وأفكاره 

. وتأمالتھ الوجودیة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي

وكان تصوره لوجود خالق غیر محدود القدرة ھو الجواب 
ا، واإلنسان وأصلھ على تساؤالتھ بشأن الحیاة وأصلھ

. ومصیره

ولقد انبرت األدیان السماویة لھذه المھمة، وتطوع الكتاب 
المقدس الیھودي التوراة في سفر التكوین للحدیث عن ھذا 
اإللھ القابع في السماء بید أن اإلشارة لھ لم تكن بصیغة المفرد 

تعني مجموعة من اإلیلوھا Elohimبل بالجمع فكلمة إیلوھیم 
Eloha المفرد الذي یشیر بالعبریة إلى الحكم والرب والمالك

واإللھ ولقد تثبتنا من ذلك عند تفحصنا لقواعد اللغة العبریة 
عندما :" ونحوھا ، وھناك آیات وجمل عدیدة في التوارة مثل 

كانت األرض جرداء قاحلة حیث یھیمن الظالم على سطح الـ 
abime :وفي نص "هروح اإللیوھیم تصفو فوق المیاكانت ،

، وعندما طرد هللا "ما كانت ریح اآللھة تھیج المیاهعند:" آخر 
وھكذا أصبح اإلنسان مثلنا :" آدم وحواء من الجنة قال جملة 

.في التوراة ــــ أي مثلنا نحن اآللھة ــ3.22
كما وردت عبارات تتحدث عن أبناء اإلیلوھیم ما یعني أنھم 

تحدث عن تعلق أبناء متعددون خاصة وھناك سورة أخرى ت
اإللوھیم ببنات البشر ومعاشرتھن وعمل ذریة منھن ــ 

وھي " 6.21بشر ، سفر التكوین أنصاف آلھة وأنصاف
وھذه ... إشارة صریحة الختالط أبناء اآللھة ببنات البشر الخ 

ھي صیغة أخرى لنظریة الخلق المباشر بإرادة إللھیة حیث 
. یقول هللا للشيء كن فیكون

ي مقابل ذلك كان العلم قد تبنى جانب الرؤیة العلمیة وف
الداروینیة التطوریة العقالنیة أو البراغماتیة المغایرة 
والداحضة للتصور الالھوتي لخلق الكون واإلنسان، و التي 
تقول أن الحیاة ھي ثمرة أو نتاج صیرورة كونیة شاملة ال 

ة تقتصر على األرض وحدھا، وقد بدأت من كائنات عضوی
وحیدة الخلیة، سواء أكانت تلك الخالیا من خلق هللا أم جاءت 
إلى األرض من الفضاء الخارجي على ظھر النیازك 
والمذنبات التي اصطدمت باألرض وفي كلتا الحالتین فإن 

إشكالية اخللق 
واألزلية

اد بشارةجو
العراق
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أصل الحیاة ال أرضي أي من خارج األرض أي من الفضاء 
الخارجي، حتى إن عالم الفیزیاء الفرنسي الكندي الشھیر 

ًیوبیر ریفز قال أننا جمیعا أبناء النجوم أو من غبار النجوم، ھ
وال أحد من العلماء من یتبنى فكرة أن البغ بانغ االنفجار 
ًالعظیم نشأ من عدم ما عدا لورانس كراوس الذي أصدر كتابا 

ًلكنھ یقدم تعریفا جدیدا " كون من الشيء" تحت عنوان  ً
وھناك من یقول أن " شيءالال" ًومبتكرا من الناحیة العلمیة لـ 

. ھو الذي یقود إلى انبعاث المادةالفراغ الكمومي أو الكوانتي
ًفي حین یخبرنا النموذج الكوسمولوجي المعیاري أن تمازجا 
بین الحرارة العالیة والكثافة الكبیرة المجتمعة على نحو 
مضغوط في نقطة غایة في الضآلة ھو الذي أدى إلى نشوء 

نیة والطاقة الكونیة ووالدة الكون البدئي ھذه الغازات الكو
وعند طرح السؤال التعجیزي، من خلق تلك الكثافة والحرارة 

" العالیة التي أدت إلى االنفجار العظیم نعود إلى المثل الشائع 
، والحقیقة ھي " الدجاجة من البیضة أم البیضة من الدجاجة

leأن األصل یقبع في موقع ما خلف جدار بالنك الشھیر 
Mur de Planck فكل ما نعرفھ ھو ما بعد جدار بالنك ،

ولیس ما قبلھ أو وراءه فھو الحد األقصى المسموح للبشریة 
من الثانیة األولى بعد االنفجار 32-10الوصول إلیھ أي 

العظیم حیث اعتبر البعض على نحو تعسفي أن جدار بالنك 
وھو ًھو النقطة صفر فالضوء المرئي لم یكن موجودا بعد 

المصدر الرئیسي للمعلومة، والقوى الكونیة الجوھریة األربعة 
ــ الجاذبیة والكھرومغناطیسیة والنوویة القویة أو الشدیدة

، وبدأت التخلخالت والنوویة الضعیفة ــ كانت موحدة
واالھتیاجات واالضطرابات منذ لحظة االنفجار العظیم وما 

حراري األول أشار إلى ًبعده ، علما إن فانون الثرمودینامیك ال
مبدأ حفظ الطاقة ــ فالطاقة التفنى وال تستحدث من العدم ــ في 

. نظام مغلق

ولكن من غرائب الكموم أو الكوانتوم أن كوننا المرئي لم یكن 
ًیوما ما نظاما م ، بغیة وھذا ما دفع بعض العلماءًفتوحاً

الخروج من التناقضات والمفارقات الناجمة عن تلك 
اریوھات، أن یفترض أن االنفجار العظیم ھو نتاج لثقب السین

دودي یوصل بین كونین كمغایر لثقب األسود عمالق وبدئي 
، األبیض الطارد أو النابذ لكل شيءأو أولي أي نوع من الثقب 

، جاذب لكل شيء، وھذا الثقب األبیضعكس الثقب األسود ال
أو من أحد الذي یمكن تشبیھھ بنافورة بیضاء ھو الذي ولد منھ

رذاذه، كوننا المرئي إلى جانب أكوان أخرى وثقوب سوداء 
ھائلة ال متناھیة العدد، ومن كل ثقب أسود یخرج من الجانب 
اآلخر منھ كون آخر وبالتالي عدد ال متناھي من األكوان، 
ًوھذه النظریة تفترض أن ثقبا أسود عمالق كان موجودا في  ً

سع من كوننا المرئي، قبل كون آخر رباعي األبعاد، أكبر وأو
البغ بانغ االنفجار العظیم وانھار على نفسھ، ومنھ انبثق كوننا 

.ما یعني أن ھناك تعدد كوني . الحالي

تقول الفلسفات القدیمة والدینیة ومنھا الفلسفة اإلسالمیة كما 
، في ة ، أن العالم مكون من مركز ثابتالفلسفة اإلغریقی
ض ھي المركز، وأجرام سماویة تدور حولھ البدایة كانت األر

، فیھا الشمس فكلھا مسخرة لخدمتھاوھي توابع لألرض بما

ومن ثم انتقل مركز الكون عند بعض الفلكیین القدماء من 
اإلغریق واإلسالمیین، إلى الشمس باعتبارھا مركز الكون 
ودوران األرض حولھا ولقد ھیمن التصور البطلیموسي على 

حیث تبنتھ الكنیسة المسیحیة واعتبرتھ من صورة الكون ب
المقدسات التي یحرم المس بھا أو مناقشتھا ناھیك عن 
االعتراض علیھا فھذا بناموسھم ھرطقة وزندقة تستحق القتل 
البشع كما فعلوا بالمفكر الشھید جیوردانو برونو، وإرغام 
غالیلو غالیلھ عن التراجع عن أفكاره والتنكر لھا بھذا 

. الخصوص

لكن ھذا ال یعني أن موضوع تعدد العوالم لم یخطر على بال 
فھو موجود في الفكر الصیني في كتاب . أحد في الماضي

475المفكر والفیلسوف التاوي الصیني لیھ تز المتوفي عام 
ذھبت إلى الشرق حتى ینغ وسألت :" قبل المیالد وقال فیھ 
الغرب حتى ومضیت إلى . نفس ما ھنا: مابعد ھذا؟ فأجابوني 

. نفس ما ھنا: وین وسألت ما بعد ھذا؟ فأجابوني

" و " بحار أربعة" استخلصت من ھذه التجربة إن اصطالح 
ًفال بد أخیرا من الوصول . ًقد ال یكون مطلقا " اقالیم أربعة

ًمحدودا " األرض والسماء" إذا كان كوننا . إلى الغیر متناھي
ًألیس ھو متواصال من غیر نھایة مع أكوان " ًمتناھیا " 

أخرى؟ من یعرف إن عالمنا لیس أكثر من فردة في ال 
الرازي " كما جاء بقلم ھادي العلوي في دراستھ –" متناھي

قال " بستان العقل" وكذلك الرازي في كتابھ –" ًفیلسوفا 
بإمكان وجود عوالم كثیرة غیر عالمنا فھو یقول بحدوث 

لمنا، وأزلیة وعدم تناھي الھیولى وما یرتبط بھا من وتناھي عا
مكان سماه الخالء وزمان سماه الدھر وبالتالي اعتبر العالم 
مجرد كینونة جزئیة صادرة عن وجود أعم وأشمل ھو 

المطلق

فرضية تعدد العوامل وتعدد األكوان
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أزمة عمیقة ( بالرغم من كون الظروف الموضوعیة
اقمة لنمط اإلنتاج الرأسمالي ومسئولیتھ على الكوارث ومتف

البطالة والھشاشة واالستغالل المضاعف والبشع : التي نعیشھا
مالئمة لتطور الیسار وتبوئھ موقع ) والحروب وتدمیر الطبیعة

الصدارة، یتمیز الیسار، في الغالب، بالضعف والتشرذم والتیھ 
لذلك، . ضا ومضببابل أصبح مفھوم الیسار نفسھ غام. الفكري

، قبل المرور إلى "یسار"ال بد من تحدید ما نعنیھ بكلمة 
تشخیص األزمة التي یتخبط فیھا وأسبابھا وإمكانیات نھوضھ 

.والمھام المطروحة علیھ

في دول المحیط الرأسمالي، تتمیز المرحلة الحالیة 
من بالصراع من أجل التحرر الوطني من ھیمنة اإلمبریالیة و

ھذا الصراع الذي تخوضھ الطبقات . أجل الدیمقراطیة
الطبقة العاملة، الكادحین في البوادي والمدن ( الشعبیة

والبرجوازیة الصغرى والجزء من البرجوازیة المتوسطة 
ویتكون الیسار ). المصطف بجانب الطبقات المذكورة سابقا

في ھذه الدول من القوى تمثل وتناضل من أجل مصالح 
ت الشعبیة اآلنیة واالسترتیجیة المتمثلة في التحرر الطبقا

الوطني والدیمقراطیة وتدافع على قیم التقدم والحریة 
.والعلمانیة والمساواة والكرامة

أما في دول المركز، فالیسار یتشكل من القوى المناھضة 
للرأسمالیة والمناضلة من أجل االشتراكیة ومن قوى یساریة 

الدیمقراطیة، لكنھا ال -القوى االجتماعیةقامت بالقطیعة مع
زالت تعتقد بإمكانیة إصالح الرأسمالیة و أن الطریق الوحید 

.للتغییر ھو البرلمانیة

:ھكذا ینقسم الیسار إلى یسار ثوري ویسار إصالحي
الیسار الثوري یتشكل، باألساس، من القوى الماركسیة -

:الیةالمشكلة من التوجھات الرئیسة الت
اللینیني الذي یناضل ضد -التوجھ الماركسي أو الماركسي°

الرأسمالیة ومن أجل االشتراكیة ویسعى إلى بناء حزب الطبقة 
العاملة كأداة إلنجاز مھام التحرر الوطني والدیمقراطي على 
طریق االشتراكیة في بلدان المحیط واالشتراكیة في بلدان 

.المركز
الذي یرى أن الصراع، في جمیع التوجھ التروتسكي°

بلدان المعمور، ھو، اآلن، بین البورجوازیة والطبقة العاملة 
.وأن المھمة المطروحة عالمیا ھي الثورة االشتراكیة

وتتموقع أغلب التیارات الفوضویة أیضا ضمن الیسار 
.الثوري

الیسار اإلصالحي ھو یسار یوجد على یسار القوى -
لدیمقراطیة یناضل ضد االنعكاسات الخطیرة ا-االجتماعیة

للرأسمالیة على أوضاع الجماھیر الشعبیة ولیس ضد 
الرأسمالیة كنمط إنتاج وال یرى من وسیلة للتغییر غیر 

.االنتخابات

یتمیز الیسار حالیا، في الغالب، بضعف على عدة 
:مستویات وبفقدان البوصلة

:الضعف-
:فيیتجلى ھذا الضعف 

.الضعف الكمي والنوعي لتنظیماتھ المختلفة°
ضعف ارتباطھ بالطبقات و الفئات والشرائح التي من °

المفترض أنھ یمثل مصالحھا، وفي مقدمتھا الطبقة العاملة 
.والكادحین یشكل عام

ماهو اليسار؟

واقع اليسار حاليا

تأمالت 
واقع اليسار يف

وأسباب أزمته 
وإمكانيات
جتاوزها

عبد هللا الحریف
المغرب
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ضعف ارتباطھ، خاصة في دول المحیط وباألخص في °
نساء رغم كونھ یدافع عن بلدان العالم العربي واإلسالمي، بال

.المساواة التامة بینھن والرجال
ضعف ارتباطھ بالشباب°
إذا كان من العادي والطبیعي أن یتواجد في : التشرذم°

، فلماذا )تیار ثوري وآخر إصالحي( الیسار تیاران أساسیان
ینقسم كال التیاران إلى عدید من المنظمات عوض البحث على 

قل بالنسبة للیسار الماركسي، العمل على األ( ما یوحد
المشترك من أجل توسیع اإلشعاع واالنغراس وسط الطبقة 

ولماذا ال یبحث التیاران على قواسم مشتركة ویبنیان ) العاملة
جبھة للنضال حول المشترك؟

التیھ الفكري الناتج عن أزمة البدیل االشتراكي وعن 
لمختلفة، للمنظمات اختراق الفكر البرجوازي، بتالوینھ ا

الشيء الذي دفع ). ین(والمناضالت والمناضلین الیساریات
إلى االبتعاد عن الماركسیة بل ) ات(العدید من الیساریین

أما أغلب . دیمقراطیین-التحول إلى لبرالیین أو اجتماعیین
، )ات(والمكافحین) ات(المناضالت والمناضلین المخلصین

یة واختزال الصراع الطبقي فتوجھوا إلى االنغماس في الحرك
في النضال في النقابات وجمعیات المجتمع المدني والمنتدیات 
االجتماعیة العالمیة والقاریة واإلفراط في الرھان على 

ویتمیز . الحركات المناھضة للعولمة مع أنھا حركات مائعة
الیسار، عموما، باحتقار النظریة وتراجع القناعة بإمكانیة 

.وباالشتراكیةالتغییر الثوري 

إن الجواب على ھذه األسئلة واإلشكاالت یجب أن یتجنب 
السلطة، ( التبریرات الذاتیة أو إلقاء المسؤولیة على اآلخرین

أو على عقلیات محافظة قد تمیز ) األعداء والخصوم
مجتمعاتنا، منذ األزل وإلى األبد، أو على ھیمنة النزعة 

ز، وذلك دون إنكار أو االستھالكیة، خاصة في دول المرك
تبخیس الدور الذي تلعبھ ھذه العوامل وغیرھا في إعاقة 

إن الجواب یجب أن . وفرملة تجاوز الیسار ألزمتھ الحالیة
األیدیولوجیا، اإلستراتیجیة، : یذھب إلى عمق األشیاء

العالقات الداخلیة ومع الجماھیر ( التكتیكات، الممارسات
وخاصة الحلفاء ومنظماتھا ومع القوى األخرى، 

...)المفترضین

األسباب الموضوعیة-

:األسباب االقتصادیة°
خالفا لبعض التقدیرات الماركسیة الكارثیة التي اعتبرت 
أن الرأسمالیة غیر قادرة على تجاوز أزماتھا، أبانت ھذه 
األخیرة، إلى حد اآلن، على قدرة ال یستھان بھا على توفیر 

للتراكم مكنتھا من مواجھة قانون االنخفاض مجاالت جدیدة
:المیلي لنسبة الربح الذي یسم نمط اإلنتاج الرأسمالي بواسطة

فتح المستعمرات السابقة التي كانت خاضعة للدول +
االستعماریة أمام الرأسمالیة وتصعید نھب خیراتھا وتوسیع 
استغالل طبقاتھا العاملة في إطار تحولھا إلى رأسمالیات 

.تبعیة

التغذیة وغیرھا من ( إدماج جزء من العمل المنزلي+
في ...) أطباء، محامون( والمھن الحرة) األعمال المنزلیة

.دورة الرأسمال
الحرب الباردة ثم الحرب ضد : تصعید مستویات التسلح+

.اإلرھاب
تسریع عولمة النظام الرأسمالي وترسیخ فكرة أنھا +

بینما . مفر منھا بل أنھا مكسب للبشریةضرورة موضوعیة ال 
ھي، في الحقیقة، سالح وأداة لرفع القیود أمام حركة البضائع 

.والخدمات والراسمیل
إدماج الصین ثم روسیا ودول أوروبا الشرقیة في النظام +

.الرأسمالي
خوصصة الخدمات االجتماعیة وكل األنشطة االقتصادیة +

.العمومیة
دة من الثورة العلمیة والتقنیة لتطویر وسائل االستفا+

اإلنتاج والتواصل واإلنتاجیة وتوفیر مجاالت جدیدة أمام 
.التراكم الرأسمالي

وتصعید االستغالل " دولة الرفاه"التراجع على مكتسبات +
وتوجیھ اإلمكانیات المالیة للدول، باألساس، لخدمة مصالح 

.ة االستیطانالرأسمال، وخاصة الشركات المتعدد

:األسباب السیاسیة والفكریة°
تطبیق، في دول المركز خالل أربعة عقود بعد الحرب +

اجتماعیة كینیزیة في إطار -العالمیة الثانیة، لسیاسات اقتصادیة
" أنسنة" غذت األوھام بإمكانیة" دولة الرفاه"ما سمي ب

ى الدیمقراطیة عل-الرأسمالیة عملت القوى االجتماعیة
.ترسیخھا

ھجوم كاسح لإلمبریالیة على االشتراكیة وعلى الفكر +
التحرري بشكل عام وتشكیك في األسس الصلبة التي أنبنى 

:علیھا الفكر التقدمي، وفي مقدمتھ الفكر الماركسي، تجلى في

التشكیك في كون تطور المجتمعات یخضع لقوانین، أكید .أ
بشكل خطي ومستقیم بل بشكل أنھا جد معقدة وال تفعل فعلھا

متعرج وخالل سیرورة تعرف فترات من المد والجزر ومن 
.الثورات والثورات المضادة

التشكیك في دور الفاعل السیاسي الممثل للمصالح .ب
الطبقیة المتناقضة في تسریع أو عرقلة أو إجھاض، بشكل 

م وفي ھذا اإلطار، یت. مؤقت، لفعل ھذه القوانین الموضوعیة
التشكیك في دور الطبقة العاملة في القضاء على نمط اإلنتاج 
الرأسمالي وبناء االشتراكیة، إما من خالل التشكیك في 
وجودھا بواسطة تضخیم التمایزات داخلھا أو تبخیس دورھا 
باالرتكاز على حجمھا والتحوالت التي تعرفھا أو إنكار أي 

.دور لھا في التغییر
ھذا التطور، بالرغم من التراجعات التشكیك في كون .ج

الظرفیة والمنعرجات، یسیر، في نھایة المطاف، نحو التقدم 
.أي تعویض نمط إنتاج بنمط إنتاج آخر أكثر تطورا

التشكیك في كون الصراع الطبقي الناتج عن التناقضات .د
الطبقیة ھو محرك التاریخ، مھما كانت اللبوس التي یتغطى 

ال یمنع من أن تلعب عوامل أخرى سیاسیة الشيء الذي . بھا
وتعویض الصراع . أو أیدلوجیة دورا حاسما في فترة معینة/و

الطبقي والتناقضات الطبقیة بصراع وتناقضات أخرى تخترق 
) أي ھذا الصراع وھذه التناقضات( كل الطبقات وإعطائھا

أسباب أزمة اليسار
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التناقضات الجنسیة : األھمیة القصوى في التغییر المجتمعي
. والدینیة والمذھبیة والطائفیة وقضیة البیئة وغیرھاواإلثنیة

الشيء الذي ال یعني عدم إیالء ھذه التناقضات األھمیة التي 
تستحق، لكن من خالل إعمال المنھج الماركسي الذي ینظر 
إلیھا من خالل تطویر الصراع الطبقي والتصدي لمحاوالت 

ن أجل توظیفھا لتقسیم الطبقة العاملة والشعوب ونضالھا م
.التحرر من االستغالل واالضطھاد واالستبداد

وإیدیولوجیي الرأسمالیة إلى " مثقفي"وصول بعض .ـھ
حد نفي أیة إمكانیة لتجاوز الرأسمالیة من خالل الكالم عن 

" ایدولوجیا"وضرب أي فكر تقدمي بإعتباره " نھایة التاریخ"
بل ذھب بعض ھؤالء . أي فكر یطمس ویحرف الواقع

المرتزقة، وخاصة الفالسفة الجدد، إلى حد تجریم " مثقفینال"
أي مشروع للتغییر المجتمعي باعتباره، حسبھم، یؤدي إلى 

. الكلیانیة ، أي، بالنسبة إلیھم، أبشع أشكال الدكتاتوریة
Totalitarisme

نشر على نطاق واسع للفكر الالعقالني والخرافي .و
مج التلفزیونیة واإلذاعیة بواسطة األفالم والمسلسالت والبرا

والمجالت والكتب وبواسطة التنظیمات النكوصیة الدینیة او 
les .sectes

تشجیع الھروب من الواقع من خالل زرع االحالم حول .ز
إمكانیة االغتناء السریع بواسطة مختلف أشكال القمار والعدید 
من البرامج التلفزیونیة أو تعاطي المخدرات وإدمان الكحول

...) كرة القدم، األفالم( والھاء الجماھیر بواسطة الفرجة
...واالنترنیت والفایسبوك

نشر الفكر الفرداني والتركیز على النجاح الفردي مھما .ح
كانت الوسائل واعتباره إنجازا فردیا ال عالقة لھ بالظروف 

وفي أحسن األحوال، حصر العمل الجماعي في . الموضوعیة
.رفیھيعمل إحساني أوت

محاولة ترسیخ أن ال فائدة من النضال ومن التنظیم من .ط
أجل التغییر وأن أقصى ما یمكن فعلھ ھو العمل في 

.المؤسسات الرسمیة أو المنتخبة

: فشل تجارب بناء االشتراكیة°

. لیس المطروح ھنا التباكي على ھذا الفشل الذي أعتبره مؤقتا
. من ھذه التجارب العظیمةبل استخراج الدروس

وھنا أود أن أنبھ إلى أن نقد ھذه التجارب ال یجب أن یدفعنا، 
على غرار الدعایة الرجعیة أو بعض القوى التقدمیة، بما فیھا 
بعض القوى الماركسیة، إلى تبخیس أو، وھذا ھو األخطر، 
إنكار الدور التقدمي لھذه التجارب فأحرى تجریمھا كما تسعى 

التي " الماركسیة"الدعایة اإلمبریالیة وبعض القوى إلى ذلك
تلقي المسؤولیة الكاملة فیما آلت إلیھ الثورة البلشفیة عل 

على العكس من ذلك، یجب أن نعتز بما حققتھ ھذه . ستالین
التجارب لشعوبھا وشعوب العالم وما مثلتھ من مالحم بطولیة 

موضوعي ومن تضحیات جسام وفي نفس اآلن، القیام بتقییم 
فھذه التجارب، بما لھا وما . لالنحرافات واألخطاء التي شابتھا

.علیھا، ھي إرث لكل الشیوعیین في العالم

وبالنسبة للثورة البلشفیة في روسیا، فلعل بعض أسباب 
:إجھاضھا ھي

:موضوعیة-
وتتعلق، خاصة بالحروب والحصار اللذان فرضتھما الرجعیة 

لیات األوروبیة ضد الثورة المنتصرة والتي الروسیة واإلمبریا
تطلبت مواجھتھما بناء دولة قویة ومركزیة واقتصاد یركز 
على التصنیع الثقیل الموجھ للصناعة الحربیة على حساب 
الفالحة والتصنیع الخفیف الموجھ لتحسین األوضاع المعاشیة 

. ھذا التوجھ الذي تعمق أمام صعود النازیة والفاشیة. للشعب
ا تطلبت ھذه الظروف االستثنائیة انضباطا حدیدیا داخل كم

الحزب مما أدى إلى تغلیب المركزیة على حساب 
.الدیمقراطیة

ذاتیة-
لعل أھمھا منع التعددیة الحزبیة والتغیرات التي طرأت على 
الحزب حیث أدت ھذه الحروب والتصفیات داخلھ إلى القضاء 

الئھ بعناصر لم تعش تجربة على أغلب الكوادر البلشفیة وامت
الحزب قبل تسلمھ السلطة وارتبطت بھ كحزب الدولة 
وافتقدت، في الغالب، التكوین األیدلوجي والثقافة والقیم 
الشیوعیة وغیاب أو تغییب تنظیمات شعبیة، مستقلة عن 
الحزب والدولة وقادرة على مراقبتھما ومحاسبتھما مما أدى 

ك وغیره سیؤدي إلى كل ذل. إلى تبقرطھما وعزلتھما
انحرافات داخل الحزب والدولة وبروز بیروقراطیة 

من داخلھما تحكمت عملیا في وسائل اإلنتاج ) النومنكالتورا(
.المملوكة للدولة وحولتھا من بعد إلى ملكیة خاصة

:أخطاء الیسار°
لعل أخطر خطأ ارتكبتھ أغلب القوى : في دول المحیط+

ما عدا استثناءات قلیلة كالحزب الشیوعي الصیني -لیساریة ا
ھو عدم ربطھا بین النضال -والحزب الشیوعي الفیتنامي

التحرري ضد االستعمار والنضال ضد اإلقطاع ومن أجل 
الثورة الزراعیة وترك قیادة النضال ضد االستعمار 

وال زالت تأثیرات ھذا . للبرجوازیة الوطنیة أو الصغرى
بل ساعدت، في العالم العربي . مستمرة لحد اآلنالخطأ 

واإلسالمي، على تقویة الحركات األصولیة وتبوئھا مركزا 
.مما فاقم أزمة حركة التحرر الوطني في ھذه البلدان. معتبرا

األسباب الذاتية
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أما في بلدان العالم العربي، فإن تبوء البرجوازیة قیادة 
ة حركات التحرر الوطني، بسبب األخطاء اإلستراتیجی

لألحزاب الشیوعیة الناتجة عن تبعیتھا لإلتحاد السوفیاتي، 
أدت إلى فشلھا في تحقیق األھداف التي ناضلت من أجلھا 
الشعوب و ھي التحرر من ھیمنة اإلمبریالیة و الصھیونیة و 

و بناء الدیمقراطیة ) اإلقطاع و الكمبرادور( الرجعیة المحلیة
.و توحید شعوب المنطقة

-یستطع، لحد اآلن، الیسار الثوري الماركسيوبدوره لم
اللینیني في العالم العربي الذي تشكل على أساس نقد التحریفیة 
واإلصالحیة واسترجاع الجوھر الثوري للفكر الماركسي 
ونقد قیادة البرجوازیة لحركات التحرر الوطني في المنطقة، 

سباب لم یستطع أن یشكل بدیال للقیادة البرجوازیة الفاشلة لأل
:التالیة
ضعف المجھود من أجل تطویر الماركسیة و تأصیلھا في -

البیئة المحلیة مما جعل بعض مكونات ھذا الیسار، إما ترتد 
أمام ضخامة المھام و تعقدھا أو تنغلق في الدغمائیة و تقدیس 

..النصوص
دخولھ في صدام مباشر مع األنظمة القائمة التي كانت -

:نوعان
وع مناھض لإلمبریالیة جاء نتیجة انقالبات عسكریةن+

كان یتمتع بشعبیة كبیرة نسبیا ) مصر، العراق، سوریا، لیبیا(
واجھ الیسار بالقمع، مما جعل جل تنظیمات الیسار تحل نفسھا 

.وتلتحق بالحزب الوحید
نوع رجعي تبعي لإلمبریالیة كان، آنذاك، ال زال یتوفر +

لكسب الطبقات الوسطى لصفھ بواسطة على إمكانیات مھمة 
استرجاع الثروات التي كانت في أیدي االستعمار وبناء 

...). الجیش، األمن، القضاء، التعلیم( مختلف أجھزة الدولة

لقد سھل ھذا الواقع الطبقي ودخول الیسار الجدید في صدام 
مباشر ضد األنظمة القائمة بینما كان ال یزال ضعیفا ومعزوال 

عن الجماھیر الكادحة قمعھ وإضعافھ إلى حد ال یستھان نسبیا 
.بھ

ویشكل صعود القوى األصولیة اإلسالمیة الناتج، 
باألساس، عن األزمة العمیقة التي تعیشھا حركات التحرر 
الوطني واستسالمھا للسیطرة اإلمبریالیة، عرقلة خطیرة أمام 

غیر أن . ميالبدیل االشتراكي في بلدان العالم العربي اإلسال
األصولیة، عوض أن تشكل بدیال حقیقیا للقیادات البرجوازیة 
لحركات التحرر في العالم العربي والمغاربي، ھي تعبیر عن 
تعمق مأزق نضال شعوب المنطقة من أجل التحرر الوطني 

فمن خالل طرح األغلبیة . والبناء الدیمقراطي و الوحدة
إلسالم ھو الحل، الساحقة من قوى اإلسالم السیاسي أن ا

یتحول الصراع في المنطقة من صراع ضد اإلمبریالیة 
والصھیونیة و الرجعیة المحلیة و من أجل التحرر الوطني 

" الشرق المسلم"والدیمقراطیة و الوحدة إلى صراع بین 
وصراع من أجل أسلمة "الغرب المسیحي و الملحد"و

الدول عوض أن یكون صراعا من أجل المجتمعات و
مقراطیة والعدالة االجتماعیة، صراع بین المستغلین الدی

المشروع "لذلك، في اعتقادي، ال مستقبل ل. والمستغلین
، رغم تحقیقھ لبعض االنتصارات و توفره حالیا "األصولي

على بریق و امتدادات وسط الجماھیر الشعبیة، اللھم إال إذا 
جاه قامت بعض مكوناتھ بنقد جذري لمنطلقاتھ و أھدافھ في ات

) لرجعیة( التخندق بجانب المستغلین و ضد أعدائھم في الداخل
و إذا استطاعت ) الصھیونیةاإلمبریالیة و( ارجو الخ

التوجھات التنویریة داخل اإلسالم السیاسي بلورة قراءة تقدمیة 
لإلسالم باالرتكاز إلى الجوانب المشرقة في التراث اإلسالمي 

ي أوروبا و الھوت و استلھام تجارب اإلصالح الدیني ف
.التحریر في أمریكا الالتینیة

غیاب النقاش االستراتیجي أي النقاش : في دول المركز+
حول التغییر الثوري، إما بسبب انغماس القوى التحریفیة 

الدیمقراطیة في التدبیر الیومي أو، في أحسن -واالجتماعیة
ولة د"أي الدفاع على مكتسبات ( األحوال، النضال الدفاعي

وبسبب ھیمنة . وھامشیة وحلقیة القوى التروتسكیة") الرفاه
التحریفیة على األحزاب الشیوعیة األوروبیة، ابتعد أغلب 

. المثقفین الماركسیین عن ھذه األحزاب وعن الحركة العمالیة
وبالتالي، تطورت الماركسیة في الجامعات في مجاالت بعیدة 

.عن قضایا إستراتیجیة التغییر الثوري

حركة مایو ( أما الحركات التي طرحت، في نھایة الستینات
األلویة : في فرنسا، الحركات التي حملت السالح1968

مسألة السلطة، فإنھا، في اعتقادي، ظلت ) الحمراء وغیرھا
معزولة عن أوسع الجماھیر الشعبیة التي كانت أغلبیتھا 

بعضھا لجأ ولكون" دولة الرفاه"الساحقة تستفید من مكتسبات 
.إلى اإلرھاب مما سھل مھمة اجتثاتھا

غیر أن األزمة الحالیة العمیقة والطویلة األمد للنظام 
الرأسمالي وإمعان دول المركز في تطبیق السیاسات 

دولة "النیولبرالیة التي دقت آخر مسمار في ما سمي ب 
، فرضت بقوة راھنیة الماركسیة وضرورة النقاش "الرفاه

وإستراتیجیة التغییر نحو االشتراكیة في ھذه حول سبل
واألحزاب " الدیمقراطیة"كما أن فقدان المؤسسات . البلدان

) الدیمقراطي-االجتماعي" الیسار"الیمین اللبرالي و( التقلیدیة
للمصداقیة، إلى حد كبیر، یطرح بإلحاح مسألة البدیل السیاسي 

.االقتصادي-واالجتماعي

:شتراكيأزمة البدیل اال°
لقد علمتنا التجربة التاریخیة لمحاوالت بناء االشتراكیة أنھ 

أي أن . ال یوجد نموذج للمجتمع االشتراكي المنشود
االشتراكیة ستنبني خالل سیرورة طویلة من الثورات و 

المضادة ومن التجارب االجتماعیة المناھضة " الثورات"
وھما -إلى الرأسمالیةفحتى االنتقال من الفیودالیة . للرأسمالیة

تطلب سیرورة -نمطان لإلنتاج یرتكزان على االستغالل
فما بالك بنظام . المضادة" الثورات"طویلة من الثورات و

.اجتماعي یستھدف القضاء على االستغالل

إن بلورة البدیل االشتراكي والشیوعي سیكون نتیجة 
ل القضاء لنضاالت الشعوب وطبقاتھا العاملة والكادحة من أج

على النظام الرأسمالي وإحالل نظام أكثر عدال منھ، وذلك في 
إطار سیرورة طویلة من الھدم والبناء ومن النجاحات 

.واإلخفاقات
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:العوامل الموضوعیة-

أزمة اقتصادیة : حصیلة كونیة كارثیة للنظام الرأسمالي°
مرة عمیقة وطویلة األمد وانعكاسات اجتماعیة وبیئیة مد

وحروب ال تتوقف وال تحصى ووعي متنام وسط الشعوب 
.بمسئولیة الرأسمالیة عن ھذه الكوارث

یعیش النظام الرأسمالي مرحلة ركود طویلة قد تدوم، °
: حسب العدید من االقتصادیین، لعقود مخلفة دمارا ھائال

بطالة عارمة، ھشاشة اجتماعیة معممة، تدمیر غیر مسبوق 
ول التي لجأت إلیھا الدول للتخفیف من ھول والحل...للبیئة

األزمة تخلق شروط انفجارھا من جدید بشكل أقوى ألنھا 
ظلت حلوال سطحیة وترقیعیة وحبیسة الدوغما النیولبرالیة 
التي تخدم مصالح اإلحتكارات المعولمة والمعممة والتي 

إن ھذا . أصبح طابعھا المالي طاغیا والمسئولة عن األزمة
ا موضوعیة مالئمة لنمو الوعي بضرورة تجاوز یخلق شروط

.ھذا النظام الوحشي الذي یزرع الموت والدمار
فرز متسارع وسط القوى االشتراكیة بسبب انفضاح °

الدیمقراطیة كخدام أوفیاء للرأسمالیة -القوى االجتماعیة
.وأعداء للطبقة العاملة والطبقات الشعبیة

.ة والبحث عن بدائلأزمة الدیمقراطیة التمثیلی°

:العوامل الذاتیة-

:إرث نظري ونضالي ھائل یجب مراجعتھ بشكل نقدي°
عصر "إن اإلرث النظري للیسار غني وغني جدا، منذ 

، مرورا بالثورات التي عرفتھا أوروبا في القرن "االنوار
الثامن عشر، وخاصة الثورة الفرنسیة، والقرن التاسع عشر 

الماركسیة وغیرھا من الحركات المناھضة مع بروز 
للرأسمالیة، التطورات التي عرفتھا وصوال إلى االجتھادات 
العظیمة للینین وماو وغرامشي وغیرھم من القادة الثوریین 

.الماركسیین

:أما اإلرث النضالي، فھو ھائل جدا
إن أھم المكتسبات الدیمقراطیة و االجتماعیة و االقتصادیة 

الثقافیة التي عرفتھا البشریة، خالل ما یقرب قرنین، كانت و
بفضل نضال و تضحیات الیسار الذي ساھم بقوة في بناء 
ونضال الحركة العمالیة والنضال من أجل تحرر النساء ، 
وناھض الحروب االستعماریة و غیرھا من الحروب ضد 
الشعوب و كان في مقدمة النضال ضد الفاشیة و النازیة و من 

وقاد الیسار انتفاضات وثورات . أجل تقریر مصیر الشعوب
كلل بعضھا بالنجاح كالثورة البلشفیة العظیمة والثورة الصینیة 

.وحرب التحریر الشعبیة في فیتنام وكوریا وكوبا
والیوم، ال یمكن القفز عن الدور التقدمي الذي یلعبھ الیسار 

تسبات االجتماعیة و في العدید من دول أمریكا الالتینیة و المك
الدیمقراطیة التي حققھا لشعوب ھذه البلدان، بالرغم عن كل 
التعتیم و الكذب الذي یمارسھ اإلعالم االمبریالي ضد الیسار 
في ھذه المنطقة و التحدیات التي تواجھ ھذه التجارب و 

.األخطار التي تتھددھا والنواقص التي تعتریھا

كما تخوض الشعوب بقیادة الیسار تجارب اقتصادیة ° 
االقتصاد التضامني، : واجتماعیة وسیاسیة مناھضة للرأسمالیة

الدیمقراطیة المباشرة، مناھضة العولمة الرأسمالیة، تجربة 
التشیاباس، النضال ضد تدمیر البیئة الذي یؤدي إلیھ البحث 

لرصید ھذه التجارب تثري ا...الجنوني على الربح السریع
الیساري وتشكل إسھامات مھمة في بلورة البدیل االشتراكي 

.المنشود

ومن الھام أیضا االستفادة من انجازات الفكر التقدمي فیما 
یخص حقوق اإلنسان وحقوق النساء والدفاع عن السلم 
العالمي ومناھضة الحروب وبلورة أشكال من التنظیم أكثر 

...امن بین الشعوبدیمقراطیة وأسالیب لتطویر التض
وتقدم المآزق التي وصلت إلیھا التجارب الحالیة للیسار °

الرادیكالي في بعض دول أمریكا الالتینیة و الیسار المنحدر 
من الحركات االجتماعیة والمناھض للتقشف في الیونان 
وإسبانیا دروسا قیمة حول استحالة التغییر الصالح الكادحین 

ابات فقط وفي غیاب تغییر جذري باالرتكاز على االنتخ
.لعالقات اإلنتاج

الوعي المتزاید بأھمیة بناء وتوثیق العالقات بین القوى °
الثوریة الماركسیة في أفق بناء أممیة تشكل إطارا لتوحیدھا 
ولتبادل التجارب وتطویر التضامن فیما بینھا واالجتھاد 

.النظري الجماعي
ا اإلستراتیجیة والتكتیك، خاصة االھتمام المتزاید بقضای°

بعد انفجار األزمة الحالیة للنظام الرأسمالي وانعكاساتھا 
.الطبقیة والبیئیة المدمرة

بقوة وإلحاح قضیة الصراع " الربیع العربي"ھكذا طرح 
من أجل السلطة وسبل حسمھا والتكتیكات الضروریة لعزل 

سیرورات العدو األكثر شراسة في كل فترة من فترات ال
الشعارات المالئمة واألسالیب النضالیة ( الثوریة في المنطقة

). المناسبة والتحالفات الالزمة واألشكال التنظیمیة الضرریة
وبدأ الوعي یتطور أن التحالفات الظرفیة التكتیكیة ذات طبیعة 

.سیاسیة ولیست إیدیولوجیة

ة للیسار سنركز، في ھذا الجزء على المھام األساسی
.الماركسي

:تقدیم
إن تحدید مھام الیسار المركسي ال بد أن یرتكز إلى دراسة 
تحوالت الرأسمالیة وانعكاسھا على الطبقة العاملة وعموم 

.الكادحین
ال یمكن اإللمام، ولو النسبي، بواقع الطبقة العاملة وعموم 

یق للتغیرات الكادحین والتغیرات التي یشھدھا بدون تحلیل دق
الطبقیة التي تحدثھا الرأسمالیة في دول المركز والمحیط 
لمواجھة الركود الذي یتھددھا، باستمرار، والناتج عن میل 

baisse tendancielle duنسبة الربح نحو االنخفاض 
taux de profit وكدا الواقع الموضوعي المتمثل في ،

.تسارع وتیرة الثورة العلمیة والتكنولوجیة

عوامل وض اليسار

مهام اليسار
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ال نزعم ھنا أننا سنقدم ھذا التحلیل الدقیق والشامل بقدر ما 
سنطرح المیوالت والتوجھات العامة التي من شأنھا إن تساعد 

.على فھم ما یجري

ال بد، أوال وقبل أي شيء، التأكید على أن من أھم نتائج 
:العولمة ما یلي

یزداد إن حجم الطبقة العاملة في دول المحیط الرأسمالي
ھذه الطبقة العاملة التي تعیش االستغالل المكثف . باستمرار

على غرار ما عرفتھ دول المركز في القرن التاسع عشر 
.وقبلھ

إن حجم الطبقة العاملة في دول المركز، وإذا ما أخدنا 
بعین االعتبار التغیرات التي عرفتھا بسبب تسارع وتیرة 

لتي سنوضحھا أدناه، ال زال الثورة العلمیة والتكنولوجیة وا
.معتبرا

الشيء الذي یفند األطروحات حول تراجع حجم الطبقة 
.العاملة ودورھا المركزي في اإلنتاج وفي التغییر

ارتكزت الرأسمالیة ،منذ ثمانینات القرن الماضي 
باألساس، إلى تطبیق السیاسات النیولبرالیة وتسریع عولمة 

.اإلنتاج
دف للسیاسات النیولبرالیة ھو سعي الرأسمالیة إن أھم ھ

إلى تجاوز أزماتھا، أساسا بواسطة الرفع من فائض القیمة من 
خالل إضعاف الطبقة العاملة لفرض استغالل مضاعف علیھا 

:باستعمال الوسائل التالیة

)1:(
شیطنة وضرب العمل النقابي المناضل وتدجین -

.لنقابيالمركزیات النقابیة والتقسیم ا
نشر ھشاشة الشغل بواسطة تفكیك قوانین الشغل-
تقسیم الطبقة العاملة، في البلد الواحد، بواسطة تنویع عقد -

عقد الشغل لمدة محددة ولمدة غیر محددة، عقد من ( الشغل
العمال المؤقتین، Contrat de missionأجل إنجاز مھمة 

، عمال المقاولة intérimالعمال الموسمیین، عمال المناولة 
وبین العمال المھاجرین ...) sous-traitanceمن الباطن 

والعمال الذین یتوفرون على الجنسیة في دول المركز 
.الرأسمالي

ویؤدي تسریع عولمة عملیة اإلنتاج إلى الرفع من فائض -
القیمة من خالل االستغالل المكثف لعمال وعامالت المحیط 

.لة عالمیا بین عمال المركز والمحیطوتقسیم الطبقة العام
:لكن ما سبق یتطلب التوضیحات التالیة

أن الشركات الكبرى، بالخصوص في الصناعة والمناجم 
آالت وتجھیزات ( والنقل والطاقة تتوفر على وسائل إنتاج

تشكل ) savoir-faireوطرق اإلنتاج brevetsوبراءات 
والتي تحافظ علیھا le cœur de métierنواتھا الصلبة 

وعلى العمال والتقنیین الذین یتوفرون على الخبرات 
والمھارات الستخدام وسائل اإلنتاج ھتھ ویشكلون طبقة عاملة 

.قارة

-sousتلجأ ھذه الشركات الكبرى إلى المقاولة من الباطنو
traitanceأي تكلیف شركات أخرى بالقیام بعملیات إنتاج .

لكنھا تبقى مع ذلك . ت ال تمس نواتھا الصلبةلكن ھذه العملیا
وعادة ما تتوفر ھذه . ضروریة لتوفیر المنتوج النھائي

الشركات الكبرى على عدد كبیر من شركات المقاولة من 
الباطن لتستفید من التنافس فیما بینھا ولضمان تزودھا 
بالمنتوج في حالة عجز إحدى الشركات على الوفاء 

عني أن شركات المقاولة من الباطن تخضع وھذا ی. بالتزاماتھا
إلى حد كبیر للشركات الكبرى وتلجأ، في الغالب، إلى 

.االستغالل المكثف لضمان بقائھا

فتعني أن شركة تضع عماال intérimأما المناولة 
وعامالت، لفترة محددة، رھن إشارة شركات أخرى للقیام، 

بعملیة اإلنتاج، أي، في الغالب، بأعمال ال عالقة مباشرة لھا 
باألساس، الحراسة أو النظافة أو تنظیم عملیة تلقي وتوزیع 

. bureau d’ordreالمراسالت داخل الشركة أو إرسالھا 
فعمال وعامالت المناولة یشتغلون في شركات لیست ھي التي 

على شركات مختلفة ) ات(موزعون) ن(ینتمون إلیھا وھم
.یعملون فیھا لمدد محددة

ولذلك . لقد أصبحت عملیة اإلنتاج معولمة أكثر فأكثر
أصبح إنتاج فائض القیمة معولم تساھم في إنتاجھ حلقات 

فالسیارة . اإلنتاج الموزعة على مواقع وبلدان مختلفة
، مثال، یساھم في إنتاجھا تقنیون وعمال في عدد "الفرنسیة"

ألممي للطبقة العاملة واألساس وھنا یكمن الطابع ا. من الدول
المادي لوحدتھا ولضرورة بناء أممیة ماركسیة تجسد ھذه 

.الوحدة

إن من انعكاسات العولمة النمو الكبیر لقطاع النقل 
واللوجستیك الذي أصبح یشغل أعداد كبیرة من العمال 

.والعامالت
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فمثال اإلنتاج الزراعي : أن العولمة لھا حدود موضوعیة
اإلنتاج المنجمي مرتبط باألرض وإنتاج الكھرباء والطاقات و

والطبقة . المتجددة والنقل أنشطة ذات طابع محلي باألساس
الفوسفاط ( العاملة في أھم وحدات اإلنتاج في ھذه القطاعات

وباقي المناجم الكبرى، السكك الحدیدیة و كبرى شركات النقل 
انئ، المكتب الطرقي والجوي والبحري، وخاصة عمال المو

لھا مھارات ...) الوطني للكھرباء والماء، أكبر الضیعات
وخبرات یصعب تعویضھا بسرعة وألغلبھا تاریخ نضالي 
وتقالید عمالیة رغم اإلفساد الذي لحقھا بسبب ھیمنة 

.البیروقراطیة النقابیة

لقد أدى تطبیق السیاسات النیولبرلیة إلى تزاید البطالة 
ھا إلى ظاھرة بنیویة وإلى نمو سرطاني بشكل كبیر وتحول

ألنشطة اقتصادیة إما ذات طابع إجرامي أو مرتبطة بمھن 
ھذا القطاع، . الفقر في إطار ما یسمى بالقطاع غیر المھیكل

الخاضع بشكل تام للرأسمالیة، أصبح مكونا بنیویا أساسیا لھا 
یشكل نوعا مما سماه ماركس التراكم البدائي للرأسمال من 

االستغالل الغیر مباشر والمكثف للعاملین في ھذا خالل
وإذا كان ھؤالء العاملون یمثلون قوة كامنة مناھضة . القطاع

للرأسمالیة وحلیفا موضوعیا، فإن تشتتھم وھشاشة أوضاعھم 
.تعقد مھمة تنظیمھم وتوحیدھم

المالحظ أیضا أن النظام الرأسمالي الحالي لم یعد قادرا 
داد كبیرة ومتزایدة من الناس، رغم توفرھم على استیعاب أع

وھؤالء لیسوا . على معارف ومھارات ال یستھان بھا
برولیتاریا رثة، بل إنھم یشكلون، موضوعیا، قوة مناھضة 

.للرأسمالیة المسئولة عن المآسي التي یعیشونھا

تشھد أغلب دول المحیط الرأسمالي تفقیرا متسارعا 
من البوادي نحو الحواضر وصراعا للفالحین ونزوحا كبیرا 

قویا للفالحین الفقراء والصغار من أجل األرض والماء 
لذلك فھؤالء الفالحین . وغیرھما من ضرورات الحیاة

الكادحین، الذین یزاوجون بین عملھم في استغاللیات جد 
صغیرة ال یكفي إنتاجھا لعیشھم وعملھم كعمال زراعیین 

.لون قوة ثوریةموسمیین، ینشدون التغییر ویشك

لقد أدت العولمة الرأسمالیة وتسارع وتیرة الثورة العلمیة 
والتقنیة في دول المركز الرأسمالي إلى انتقال الصناعات 
التقلیدیة الملوثة وجزء من عملیات اإلنتاج التي ال تمس النواة 
الصلبة لإلنتاج، انتقالھا نحو دول المحیط، وعلى رأسھا 

لى تراجع الطبقة العاملة الصناعیة في دول الصین، مما أدى إ
المركز وتزاید أعداد الطبقة العاملة في الخدمات وتزاید كبیر 

: ألعداد العاملین في المھن المرتبطة بالثورة العلمیة والتقنیة
جامعات ومراكز ( التعلیم والتكوین والبحث العلمي والتقني

..) .للبحوث والدراسات والمختبرات ومكاتب الدراسات
واإلعالمیات وكذا المكلفین في الشركات المتعددة االستیطان 
بتنظیم وضبط العملیة اإلنتاجیة التي أصبحت معولمة في 

إن أغلبیة ھؤالء العاملین یساھمون . إطار المقاولة من الباطن
في إنتاج فائض القیمة، بشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل 

ولذلك فھم یشكلون . تاجتطویر اإلنتاجیة وتسھیل عملیة اإلن
موضوعیا طبقة عاملة جدیدة ویعانون كأجراء، أكثر فأكثر، 

ھشاشة الشغل، تراجع الخدمات ( من السیاسات النیولبرالیة
لذلك فھم، ...). االجتماعیة العمومیة من تعلیم وصحة وسكن

.موضوعیا، ینشدون التغییر

:المھام الفكریة-

اشتراكي، لیس كنموذج صالح العمل على بلورة بدیل °
لكل مكان وزمان، بل من خالل توضیح األسس والمبادئ 
التي یرتكز إلیھا ھذا البدیل والذي قد یتخذ أشكاال ومضامین 
مختلفة من مكان آلخر ومن زمان آلخر حسب الظروف 

ھذا البدیل الذي یجب أن یستوعب دروس . والخصوصیات
قدمیة للشعوب تجارب بناء االشتراكیة والتجارب الت

وللحركات، بما في ذلك التیارات الفوضویة الثوریة، التي 
حاولت إن تحدث القطیعة مع الرأسمالیة ، ولو في فضاء 
جغرافي محدود أو في مجال معین، البیئة، القضیة النسائیة، 

ھذه الحركات مھمة ألنھا تواجھ أشكاال ...مناھضة الحروب
سیطرة ثقافیة أو : عأخرى من السیطرة الطبقیة في المجتم

إیدیولوجیة أو سیاسیة أو جنسیة، إضافة إلى السیطرة 
االقتصادیة طبعا والتي یعد العمل النقابي إحدى واجھاتھا 

وأن یأخذ بعین االعتبار االنعكاسات الطبقیة .المركزیة
للتحوالت التي تعرفھا الرأسمالیة، وخاصة تدقیق مفھوم 

نمط اإلنتاج الرأسمالي كل الطبقة العاملة الیوم بعدما اجتاح
مناطق العالم وجل مناحي حیاة البشر ولم یعد یرتكز، 
باألساس، إلى الصناعة، بل في ظل تحویلھ للعلم والمعرفة 

.إلى سلعة

وال یمكن أن یتجاھل البدیل االشتراكي معضلة الدولة 
والتي تركز علیھا التیارات الفوضویة والتي أكدھا ماركس 

: وطرحھا لینین حین قال) 2(وس كومونة باریسكأحد أھم در
".كل السلطة للسوفییتات"

بالنسبة لماركس، الشیوعیة ھي الحركة التي تقضي، في 
.نفس اآلن، على الرأسمالیة والدولة

فما ھي مھام االشتراكیة، باعتبارھا مرحلة انتقالیة من 
جب أن الرأسمالیة نحو الشیوعیة، فیما یخص الدولة؟ ھل ی

تضطلع الدولة االشتراكیة، في سیرورة واحدة، بمھام التفكیك 
التدریجي لعالقات اإلنتاج الرأسمالیة وألجھزة الدولة لفائدة 

. كمونات العمال وباقي الطبقات الكادحة والشعبیة بشكل عام
أي بعبارة أخرى أن الدولة االشتراكیة یجب أن تضمن 

طة الكمونات أو اضمحاللھا وتحولھا التدریجي إلى سل
السوفییتات؟ أم أن االشتراكیة تفترض، كما تطرح التیارات 
الفوضویة، تبنى من أسفل إلى فوق، أي من خالل بناء 
الكومونات المستقلة ذاتیا وتوحدھا الطوعي والدیمقراطي في 
إطار أوسع؟ واإلشكال المطروح في ھذه الحالة ھو ھل 

االستمرار والتوحد ستتوفر ھذه الكومونات على القدرة على 
في ظل محیط رأسمالي عدواني؟

مواجھة الھجوم الفكري الرجعي الذي یسعى إلى تقویض °
أسس ومرتكزات الفكر التقدمي النقدي في محاولة لتأبید 
الواقع الحالي وتجرید الشعوب من آمالھا في التحرر والعیش 
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الكریم والقوى الیساریة من سالحھا األمضى، وخاصة 
ركسیة باعتبارھا النظریة األكثر قدرة على تحلیل الما

الرأسمالیة وتوفیر شروط تجاوزھا، بل تجرید الیسار من 
مبرر وجوده كقوى تؤمن بقیم التقدم والحریة وتتموقع مع 

.الطبقة العاملة وعموم الكادحین
مواجھة ھجوم الفكر الالعقالني والنكوصي والخرافي °

.العلمانیة والفكر النقديورد االعتبار للعقالنیة و
مواجھة محاوالت الھاء الكادحین عن واقعھم من خالل °

زرع األوھام أو اإلكثار حتى التخمة من الفرجة على حساب 
.توفیر إمكانیات التثقیف والتنویر

وخالصة القول، یجب، على غرار ما قام بھ المؤسسون °
اء بالغ األھمیة للماركسیة الذین اھتموا بثالثة أبعاد، إعط

وأكید أن ما . لالقتصاد السیاسي والفكر االشتراكي والفلسفة
ساعد لینین على انجاز التطویر وتقدیم الفكر الماركسي ھو 
اھتمامھ بھذه األبعاد والقیام بما یلزم ألنھ كان یتمتع بقدرات 

.ھائلة النجاز مثل ھذا العمل

:قضایا الثالثةلذلك یجب الیوم، وبإلحاح، دراسة ھذه ال

االقتصاد السیاسي كما ھو الیوم، وباألخص مراحل .أ
تطور االمبریالیة وتسارع عولمة الرأسمالیة وما تعنیھ من 
قوانین االستغالل للطبقة العاملة وللشعوب المضطھدة 

الطبقة -وبالتبعیة وما ھو المضمون الجدید للطبقات المستغلة
مستغلة سواء في المراكز والطبقات ال-العاملة وغیرھا 

.االمبریالیة او في المحیط
الفكر االشتراكي والذي أصبح الیوم یتوفر على .ب

إن دراسة التجربة وبفكر . تجارب تطبیقیة فشلت أو تقھقرت
نقدي سیمكن من إنتاج تصور أكثر علمیة للمجتمع االشتراكي 

اء المقبل وسیوضح االستراتیجیات والتكتیكات المناسبة سو
ولعل التقدم في . في المراكز االمبریالیة او في دول المحیط

دراسة ھذه التجارب والتعمق في أسباب الفشل سیكون من 
.الروافد لوحدة الماركسیین

في ھذا اإلطار، نعتقد أن على الماركسیین ربط عالقات 
نضالیة مع الماركسیین في دول المنظومة السوفیتیة السابقة 

ایشوا التجربة وال بد أن تكون عندھم إفادات ألن ھؤالء ع
ملموسة في الموضوع طبعا مثل ھذا األمر یجب ان یتم مع 

.الصینیین والفیتنامیین
التطورات الفلسفیة في القرن العشرین وبدایة القرن .ج

وطبعا لذلك . باالرتباط بالتطور العلمي وفلسفة العلوم21
دلیة للكون وفي مواجھة الال عالقة كبیرة بالنظرة المادیة الج

أدریة أو القدریة أي الفلسفات المثالیة والتي انتعشت طیلة ھذه 
ویحضرني ھنا المجھود النظري الذي قام بھ لینین . المرحلة

من اجل إعطاء تعریف جدید للمادة استنبطھ من ما وصلتھ 
.العلوم وقتھا

ن الذي یرتكز بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحی°
إلى فكر الطبقة العاملة ویجسد ھیمنتھا السیاسیة والتنظیمیة 
ویضم في صفوفھ المثقفین الثوریین والطالئع المناضلة 

ومن الواضح، في ھذا اإلطار، أن . للعمال والكادحین
( الكادحین یشكلون فئات وشرائح مختلفة في دول المحیط

معطلون وكادحو الفالحون الصغار والفقراء والمعدمون وال
كادحو القطاع الغیر ( عن دول المركز) القطاع غیر المھیكل

معطلون، :مھیكل والفئات والشرائح التي تعاني من الھشاشة
...).جزء من المھاجرین

االنغراس وسط الطبقات الكادحة، أساسا، ونشر الفكر °
التقدمي وسطھا و مساعدتھا على بناء تنظیماتھا الذاتیة 

.ة، وعلى رأسھا تنظیماتھا النقابیةالمستقل

ال بد من التأكید ھنا على األھمیة القصوى للتنظیمات 
الذاتیة التي تبدعھا الجماھیر الشعبیة والتي تشكل أھم أدواتھا 
للدفاع عن مصالحھا وتتعلم بواسطتھا أھمیة التنظیم والوحدة 
والنضال، في ظل ضعف وتراجع الیسار وخیانة جزء منھ 

.ما المفترض فیھ أن یكون في طلیعة ھذه التنظیماتبین
بناء جبھة الطبقات الشعبیة إلنجاز مھام التحرر الوطني °

والبناء الدیمقراطي على طریق االشتراكیة في دول المحیط 
.وإنجاز مھام الثورة االشتراكیة في دول المركز

م وفي ھذا اإلطار، ال یمكن أن یتجاھل الیسار في العال
اإلسالمي، القوى األصولیة و ال یصح أن یتعامل معھا كوحدة 

بل یجب أن یدرس، . متراصة ال تخترقھا التناقضات الطبقیة
بكل عنایة، التمایزات وسطھا وأن یسعى إلى دفع إلى توضیح 
مواقفھا من الدیمقراطیة ومن اإلمبریالیة ومن المساواة بین 

جھات المتراجعة، المرأة والرجل وأن یصارع بكل قوة التو
.وخاصة التكفیریة والوھابیة

انطالقا مما أوضحناه في التقدیم للجزء المخصص °
للمھام، یجب وضع على رأس أولویات العمل النقابي 
والسیاسي القطاعات التي یتواجد فیھا العمال بكثرة في نفس 
وحدة اإلنتاج والتي لھا تأثیر مباشر وأساسي على سیر النشاط 

أو لھا ثقل جد ھام في ) الطاقة والنقل( صادي ككلاالقت
).الفالحة والمناجم( االقتصاد وفي توفیر العملة الصعبة

كما یجب أن یحضر، في العمل النقابي في القطاعات 
، البعد العالمي لعملیة )صناعة السیارات مثال( المعولمة

فنضال العمال في المركز الرأسمالي حیث تتواجد : اإلنتاج
سیدعمھ نضال le cœur de métierالنواة الصلبة لإلنتاج 

التي تتواجد في المحیط sous-traitantsالمقاولة من الباطن 
والمركز والعكس بالعكس، ألن المنتوج ھو نتاج عمل النواة 

.الصلبة والمقاولة من الباطن

شركات ( إن العمل النقابي في القطاعات العمالیة الھشة
صعب جدا ویتعرض، في حالة ) المقاولة من الباطنالمناولة و

لذلك یجب، ربما إبداع، إضافة . بنائھ، إلى اإلجھاض بسھولة
لھ، أشكال أخرى من التنظیم قد یوفرھا العمل في األحیاء 

.الشعبیة

إن اإلشكال والتحدي المطروح بالنسبة للعاملین في القطاع 
دحین یتمثل في تشتتھم الغیر مھیكل والمعطلین والفالحین الكا

املهام السياسية والتنظيمية لليسار
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لذلك ال مفر من السعي إلى مساعدتھم . وھشاشة أوضاعھم
عل بناء تنظیماتھم الذاتیة المتنوعة، وعلى رأسھا التنظیمات 

.النقابیة المناضلة، ونشر الوعي االشتراكي وسطھم

ضرورة فھم أوضاع الطبقة العاملة الجدیدة التي حددناھا 
في دول المركز وما ھي متطلباتھا أعاله والمتواجدة، أساسا،

وما ھي األشكال التنظیمیة واألسالیب النضالیة لكسبھا لصف 
وذلك للتعویض على الضعف الذي أصاب . التغییر الثوري

الحركات الیساریة والنقابیة في المركز التي كانت تستمد 
قوتھا األساسیة من تجدرھا وسط الطبقة العاملة الصناعیة 

.التقلیدیة

( إعطاء األھمیة الالزمة لدراسة القضایا اإلستراتیجیة°
أدوات ومراحل ومضمون التغییر المنشود وأسالیب حسم 

الشعارات الظرفیة ( والتكتیكیة) الصراع على السلطة
والتحالفات المؤقتة والدعایة والتحریض واألشكال التنظیمیة 

...).المالئمة
.المساھمة في بناء أممیة ماركسیة°
المساھمة الفعالة في بناء جبھة عالمیة مناھضة °

.لإلمبریالیة

یجب أن یتواجد الیسار الماركسي، في طلیعة النضاالت 
.الشعبیة، وخاصة نضاالت الطبقة العاملة وعموم الكادحین

ویمكن أن یتوحد الیسار، بكل مشاربھ، على أساس برنامج 
:نضالي یستھدف

الھجوم النیولبرالي على المكتسبات االجتماعیة مواجھة °
وعلى الحریات والحقوق الشغلیة وعلى الحریات والعمل 

.النقابي
النضال ضد اتفاقیات التبادل الحر ومن أجل إلغاء الدیون °

.التي تثقل كاھل الشعوب
النضال من أجل الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة °

: والثقافیة

الحق للجمیع في عمل قار وتعلیم مجاني وجید وسكن الئق 
وخدمات طبیة عمومیة جیدة وفي ازدھار كل مكونات ثقافات 

.ولغات الشعوب
النضال من أجل ثورة زراعیة تمكن الفالحین الفقراء °

والصغار والمعدمین من األرض والماء وكل مستلزمات 
.فع التھمیش عن البادیةتطویر اإلنتاج والرفع من اإلنتاجیة ور

النضال من أجل التحرر من ھیمنة اإلمبریالیة وعمالئھا °
.المحلیین

التضامن مع نضاالت الشعوب، وعلى رأسھا الشعب °
.الفلسطیني

النضال من أجل الدیمقراطیة التي تعني احترام اإلرادة °
الشعبیة المعبر عنھا بشكل بواسطة انتخابات حرة ونزیھة 
وفي إطار دستور یجسد ھذه اإلرادة باعتبار الشعب مصدر 
السلط وصاحب السیادة ومن أجل حقوق النساء، وخاصة 
المساواة الشاملة بین المرأة والرجل، وضد تدمیر البیئة ومن 

.أجل تحسینھا
لجوء العدید ( النضال ضد التوجھات ذات الطابع الفاشي°

ویض سلطات من الدول إلى فرض حالة الطوارئ وتق
.وضد العنصریة) المؤسسات التمثیلیة

.النضال ضد الحروب ومن أجل السلم°
.النضال من أجل تقریر الشعوب لمصیرھا° 
النضال من أجل احترام حقوق اإلنسان في شمولیتھا °

حریة التعبیر والتنظیم : وكونیتھا والحریات الدیمقراطیة
...والتظاھر

فساد والرشوة والزبونیةالنضال ضد ال°

:ھوامش
السیاسات ( إن لجوء الرأسمالیة إلى أسالیب مختلفة)1(

النیولبرالیة، الصراع ضد الفكر التقدمي، وخاصة 
إلضعاف الطبقة العاملة لفرض شروط ...) الماركسي

. االستغالل المكثف یواجھ بنضالھا ونضال مثقفیھا العضویین
ما ومآلھ لیس محددا بشكل نھائي ال لذلك فھو لیس قدرا محتو

.رجعة فیھ
على إثر الھزیمة العسكریة لجیوش نابلیون الثالث على )2(

، انتفض عمال وكادحو باریس 1871ید الجیش األلماني في 
.وشكلوا سلطتھم الدیمقراطیة سمیت كومونة باریس

املهام النضالية

البديـــل
شهرية فكرية ثقافية سياسية

تعىن بابداع الكاتب وحرية النص
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مكنھم من ُحتى اللحظة لم یحظى السوریون بفرصة ت
وضع األسس والمقدمات الضروریة لبناء مشروعھم الوطني 

، وطغیان »الثورة«فالقمع السلطوي، وعسكرة . الدیمقراطي
الحركات اإلسالمیة الجھادیة واإلرھابیة، والتدخالت 
َّالخارجیة، حول ربیعھم السلمي إلى جحیم، وقوض آمالھم في  َّ

.التغییر الوطني الدیمقراطي

ي السیاق ذاتھ إلى أن دور السوریین المستقبلي ونشیر ف
یتوقف على فاعلیتھم، وشكل النظام ونمط الدولة الذي یشتغل 

لكن في اللحظة . على توضیبھ أطراف إقلیمیة ودولیة متناقضة
. التي سیتمكنون فیھا من المشاركة في تحدید تفاصیل مستقبلھم

ونات ُفإنھم سوف یفاجئون بذاتھم المحطمة، وبتداعي مك
ًمجتمعھم وتمزق نسیجیھ، وأیضا بتخلع وتحلل ما كان یبدو  ّ

ًأنھ تماسكا اجتماعیا فأوضاع المجتمع وما یحملھ من قیم . ً
وعادات وثقافة، بات رھینة تصدعات یصعب رأبھا في المدى 

فال الدولة بقیت كما كانت، وكذلك المجتمع . المنظور
جاوز فھل سیكون السوریون قادرون على ت. والعمران

تداعیات صراعاتھم، وحروب غیر دولة على أرضھم؟ وھل 
سیكون بمقدورھم استنھاض منطق العقل، بعد أن سیطرت 

من المؤكد أن ذلك یكتنفھ صعوبات . على منابعھ لغة الصراع
لكنھ یبقى الخیار األنجع لوضع المقدمات األساسیة . َّجمة

وھو واألطر العامة لبناء المشروع الوطني الدیمقراطي، 
:یتعلق بعوامل متعددة

ًبالنظر إلى عامة السوریین نلحظ أن تفكیرھم حالیا : ًأوال
تأمین احتیاجاتھم األساسیة، : یتمحور حول نقطتان أساسیتان
ًوكالھما یشكل مدخال إلى . ُّوالتوصل إلى إنھاء الصراع ِّ

. ممارسة النشاط السیاسي

ما تطرحھ من َّأما فیما یتعلق بالمعارضة السیاسیة، فإن
مشاریع سیاسیة یقتضي التدقیق في ماھیتھا السیاسیة، وبنیتھا 

وذلك نتیجة . الفكریة وأشكال اشتغالھا، وروافعھا االجتماعیة
االلتباس والتباین الذي یتخلل موقفھا من المشروع الوطني 

وأسباب ذلك تتجاوز حدود االنتماءات . الدیمقراطي
طبیعة عالقتھا بالدول الداعمة لھا األیدیولوجیة والسیاسیة إلى 

وبالحركات الجھادیة وبموقفھا من بنیة السلطة وطبیعة عالقة 
ویستدعي ذلك التأكید على أن التأسیس . األخیرة بالدولة

لمشروع وطني دیمقراطي، یستوجب من حواملھ السیاسیة 
امتالك إرادة حرة وفكر منفتح على المجتمع ومكوناتھ 

ِّضا آلیات اشتغال مرنة تمكنھا من التعامل السیاسیة كافة، وأی ً
.ًمع التحوالت السیاسیة اإلقلیمیة والدولیة، وأیضا المیدانیة

نرى . وإذا قاربنا آلیات تفكیر واشتغال مكونات المعارضة
أنھا تتماھى في كثیر من تجلیاتھا مع بنیة وطبیعة النظام 

قصائیة ما األحادیة والشمولیة وآلیات اشتغالھ األمنیة واإل
ًیجعل منھا وجھا آخر للنظام، ویضعھا في تناقض بین ما 
تطرحھ من مشاریع ورؤى سیاسیة، وبین بنیتھا ونمط 

.تفكیرھا

فیما یتعلق ببنیة النظام، فإن اشتغال الفئة الحاكمة : ًثانیا
على بناء منظومة سیاسیة وأیدیولوجیة أحادیة تعتمد على 

س ـلھ أسـع وتفاصیـمفاصل المجتمى ـة تھیمن علـمنظومة أمنی

إلى بناء مملكة الصمت وإشاعة مناخ من الخوف والرعب، 
وفي الوقت الذي كان یتم فیھ . وتجفیف منابع الحیاة السیاسیة

ًالتغاضي عن التمدد الدیني الدعوي الذي تحول الحقا إلى  َّ
لعلمانیة كان یتم قمع التیارات ا. حواضن للسلفیة الجھادیة

ًوالیساریة، وأیضا تخلى الحكومة عن سیاسیات التنمیة 
فكان االحتكار . البشریة واالقتصادیة ذات الملمح االجتماعي

والفساد ونھب الموارد الوطنیة، من سمات السیاسات 
ما دفع إلى تالشي النشاط . االقتصادیة والمالیة والنقدیة

.ات المتطرفةوانفجار النزع, السیاسي والفاعلیة المدنیة

فإنھا . َّأما عن مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة: ًثالثا
ًترتبط بالمناخ السیاسي واالجتماعي السائد، وتحدیدا بمستوى 

ونشیر إلى أن غیاب الحریات وانتشار القمع . حریة الرجل
. والكبت، كان على الدوام ینعكس على أوضاع الرجل والمرأة

الرجل لحریتھ السیاسیة، وتفاقم سلطتھ بالمقابل فإن فقدان
.كان لھ دور كبیر في تھمیش المرأة واستغاللھا. الذكوریة

َّشكل تقاطع العوامل الخارجیة المتداخلة : ًأخیرا
والمتناقضة، مع آلیات اشتغال السلطة السیاسیة اإلقصائیة، 
ّوتغول األجھزة األمنیة، وتناقضات وإشكالیات تعاني منھا 

ًارضة، وأیضا إخراج السوریین من دائرة الفعل المع
السیاسي، وعجز المعارضة والنظام عن تمثیل السوریین 

ًمدخال إلفشال أي تحول وطني . والدفاع عن مصالحھم
. ًومعلوما إن األطراف الخارجیة اإلقلیمیة والدولیة. دیمقراطي

اشتغلت على توظیف مكونات المعارضة والسلطة لخدمة 
. مصالحھا

الدول الداعمة للثورة «وقد اتضح بشكل قاطع إن ھدف 
ھو إجھاض أي تحول دیمقراطي محمول على قوى » السوریة

، وبعدھا توظیف »الثورة«فكان خیار عسكرة . شعبیة
إجھاض الحراك : ًأوال: الحركات الجھادیة أفضل سبیل إلى

تدمیر عوامل قوة الدولة، وتفكیك البنى : ًثانیا. الشعبي السلمي
االجتماعیة وإعادتھا إلى أشكالھا األولیة في سیاق الدفع إلى 
إنشاء كانتونات طائفیة وإثنیة وعرقیة على أنقاض كیانات 

إعادة إنتاج أنظمة قھریة تحافظ على : ًثالثا. قطریة مأزومة
عالقة التبعیة االقتصادیة واالرتھان السیاسي

إستعصاء احلل 
الدميقراطي يف 

سورية

معتز حیسو
سوریة
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لھویة القومیة على امتداد أجیال في تبلورت مركزیة ا
التاریخ البشري، وتأثرت اساسا من النزاع والسیطرة 
واالضطھاد واالستغالل الجماعي والحرب والقتل والتصرف 
بمقدرات الجماعات الضعیفة، بأشكال متعددة ومختلفة، تشمل 
األرض والمیاه والعمل وحق التنقل، وتلقي العالج والتعلیم 

حتى ان مفھوم المصالحة الذي . ات وغیرھاوالبیئة والخدم
بدأنا نسمع عنھ في السنوات األخیرة كنوع من الحلول 
المقترحة لمشكلة األقلیات القومیة او األثنیة، یعتمد تفسیرات 
تزید من مشاعر النقمة والتطرف لدى المجموعات المغلوبة 

من منطلق ومنطق ). األقلیات القومیة بشكل عام(على أمرھا 
الحة الصعب الذي یدعو الى ما یشبھ التسامح والغفران المص

المسیحي، دون اعتبار للمعاناة التاریخیة الممتدة عبر أجیال 
.طویلة

ال نخطئ القول بأن الكثیر من المفاھیم السیاسیة الدولیة، 
باتت تقررھا جھات ال ترى أھمیة لمسببات النزاع، وتراكم 

وتطرح مفھوم .. لیھما معا العداء االثني او الدیني أو ك
المصالحة والحل، بمفاھیم قریبة كما ذكرت، من مفاھیم 
المسامحة المسیحیة الالھوتیة، وھذا حسب رأیي ما یمیز مثال 
الطروحات األمریكیة واالوروبیة من النزاع القومي بین 
الفلسطینیین والیھود، أو بكلمات سیاسیة مباشرة، بین الشعب 

السرائیلي، رغم ان النزاع الفلسطیني الفلسطیني والشعب ا
االسرائیلي یتمیز بعقبات مستعصیة، مثل األرض وعودة 

تبط أیضا بخلفیة دینیة الالجئین ومدینة القدس، وكونھ یر
مركبة جدا، لدرجة یبدو انھ نزاع غیر قابل للحل، وقد دفع 

جانب واحد باألساس، وسیدفع المزید .. الثمن، حتى اآلن 
قائم الیوم، وھو الجانب الضعیف في المعادلة، حسب الوضع ال

.أي الجانب الفلسطیني

ربما یصح القول أیضا ان كل الحلول المطروحة، بما فیھا 
یفترض لیس العودة ) االقتراح السعودي(الحل العربي 

للحسابات التاریخیة واقرار العدل، انما الخروج من الوضع 
اي ان . الغالب والمغلوبالسائد، الى حالة من التصالح بین 

.العدل لیس عدال نسبیا حتى

لست اآلن في باب بحث أخالقي حول قبول أو رفض الحل 
المطروح، والذي ال یبدو في األفق ) األمریكي والعربي أیضا

اني ال أرى .. حلوال غیرھا، لكني ال استطیع اال القول، وبألم 
مواقف فرصة أفضل أمام الشعب الفلسطیني ، وأرى أن

وبعض األطراف القومیة التي تعودنا على جعجعتھا (حماس 
داخل اسرائیل أیضا ، والیوم في قصور ملوك الطوائف 

، ستقود الى المزید من الضیاع الفلسطیني ، )وفضائیاتھا
یھود " واندثار الحلم القومي ، وتحول الفلسطینیین الى 

.ةالمبعثرین في كافة أرجاء الكرة األرضی" التاریخ 

ان معركة حماس لم تكن ضد اسرائیل كخیار أول، انما 
. قمع السلطة الفلسطینیة ومنظمة فتح واالبقاء على سلطتھم

ھل سیصمد التصالح . ھذا ھو التفسیر الوحید لشعاراتھم
الجدید؟ ھل شعارھم عن كامل التراب الفلسطیني قابل للتحقیق 

سنة؟500الیوم ؟ ربما ینظرون لما بعد 

لألسف نجد طروحات قومیة علمانیة متآلفة بشكل مثیر 
.لالستھجان مع طروحات حماس ذات البعد الغیبي

ان الخطاب القومي الفلسطیني والعربي عامة، لم یرق الى 
مستوى الطرح العلماني، وظل خلیطا من المفاھیم القومیة 

.والدینیة الغیبیة

یني، أو غیره ، من ان عدم تحرر الخطاب القومي الفلسط
الوحدة العضویة مع الھویة الدینیة ، یجعلھ خطابا ماضویا یشد 
لالحتكام للغیبیات ، لیس من منظار العالم الغربي فقط ، انما 
من منظار شریحة غیر صغیرة من المثقفین المتنورین 

وحتى الیوم لم ینجز ھذا الخطاب اال الویالت على . العرب
أدل على ذلك من انقالب حماس الشعب الفلسطیني، ولیس 

على الشرعیة الفلسطینیة في غزة، ماذا انجز االنقالب غیر 
تراكم مآسي المواطنین في غزة؟ من ھنا خطر مثل ھذه 

آمل اننا تجاوزنا ذلك الخطاب . الخطابات الكارثیة أیضا
!بالمصالحة األخیرة

الذین یحلمون انھ یمكن استنساخ اسلوب المصالحة والحل 
الذي جرى في جنوب افریقیا ، حیث لعبت المصالحة دورا 
مركزیا في االنتقال بطرق سلمیة من سیطرة البیض 
وممارساتھم أالضطھادیة والقمعیة وارتكاب الجرائم ضد 
السود ، الى التحریر الشامل ، وتسلیم السلطة سلمیا للسود، 
عبر مصالحة انتجت نظاما دمقراطیا ، وانھ یمكن تكرار نفس 

لمعادلة في نزاع الشرق األوسط ، بین الفلسطینیین والیھود ، ا
ھم ببساطة یعیشون بأفكار غیر متزنة ، مبنیة على رؤیة 

تخیلیة، غیر قادرین على االنتقال من –وھمیة غیر واقعیة 
التي انتھت مع سقوط المعسكر الشرقي –" السیاسة القدیمة "
" اثة السیاسیة الحد"أو " الفكر السیاسي الحدیث " الى –

اهلوية القومية 
إنساينإنتماء

حبذورها

نبیل عودة
فلسطین
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ولیس بالضرورة ان تكون أكثر عدال مع المجتمعات القومیة 
المستضعفة، ألن ما یحكم سیاسة الھویات المعاصرة لیس 

حل . لوراء ، بل وضع حد لما كان قائمااعادة التاریخ الى ا
یعطي عدال نسبیا، ونسبیا جدا فقط، ویفتح افقا جدیدا لواقع 

حلول المطروحة على الطرف جدید، ومن ھنا تنبع صعوبة ال
الضعیف، والمخذول من اسباب القوة، التي عاش متوھما انھا 
نصیره في نضالھ من أجل تمیز ھویتھ القومیة وتحقیق حلمھا 
التاریخي باستعادة كامل التراب الوطني في الحالة الفلسطینیة، 

.او بناء دولتھ الحرة المستقلة في الحالة الكردیة

ان أوساطا أكثر واقعیة ووعیا سیاسیا لحقیقة لیس بالصدفة 
عالمنا المعاصر، ولیسوا أقل وطنیة وتمسكا بالحلم القومي، 
وصلوا الى نتیجة ان ما یمكن الحصول علیھ الیوم سیكون 
مستحیال غدا، وال اتجاھل ان الشعب الفلسطیني أضاع فرصا 
أفضل في مسیرتھ النضالیة الطویلة بسبب رؤیة تخیلیة لحقائق

. عالمنا الحدیث ولقدرة الدعم العربي

واشدد ان الحداثة ال ترتبط شرطا بمزید من العدالة 
وأنا ھنا ال أطرح رؤیتي الذاتیة، انما حقائق . والمصداقیة

مجردة ال بد لكل عاقل ان یتعامل معھا لدى صیاغة مواقفھ، 
وأن ال یبني سیاستھ على رد الفعل التلقائي .. واحالمھ 

).ریفلكس(

صحیح ان مجتمعتا العربي في اسرائیل بدأ منذ سنوات 
السبعین بتحول حاد في تداول موضوع الھویة القومیة، نتج 

". الخطاب السیاسي القدیم"عنھا خطاب سیاسي جدید، خارج 
ولكن ھذا ال یعني ان الوعي بالھویة القومیة لم یكن قائما، 

اب مساحة الدمقراطیة اتسعت، وكسرت عوائق االرھ
ھذا االنجاز تحقق بنضال الشیوعیین باألساس، . السلطوي

حیث كانوا القوة الوحیدة في معركة مستعرة وصعبة على 
والثقافة القومیة، لألقلیة ) الھویة بلغة الیوم(الشخصیة القومیة 

.الفلسطینیة المشرذمة المنكوبة داخل وطنھا

نتقاد كا" الخطاب السیاسي القدیم "لم استعمل اصطالح 
ویمكن القول ان الحزب . لمضمونھ، العكس ھو الصحیح

الشیوعي فقد بوصلتھ امام الظواھر السیاسیة للبرجوازیة 
الصغیرة الناشئة وخطابھا القومجي، الفاقد للمضمون الفعلي 

لم یتوقع الحزب الشیوعي ان یزاود علیھ من علمھم . غالبا
لرد على الف باء السیاسة والنضال، وتشنجت مواقفھ في ا

. شعاراتھم القومجیة

من جھة ھو أیضا یرى نفسھ حزبا وطنیا منقذا لألقلیة العربیة 
ولكن التنظیمات الجدیدة تتجاوزه . الفلسطینیة في اسرائیل

بشعارات قومجیة والوان قومیة، تفتقد للكثیر من العقالنیة 
. السیاسیة والنضالیة التي میزت تاریخ الحزب الشیوعي

شارع ببعض أوساطھ كان متعطشا للشعارات ویبدو ان ال
التي عمت وطمت الفكر الواعي " للفوضى القومیة "و

القیادات الجدیدة أرادت اثبات أھلیتھا . والموقف الواعي
السیاسیة بعد مرحلة الخوف وقطف الرأس والتعاون أحیانا مع 
المشاریع السلطویة خوفا على مصالحھا ووظائفھا، وھا ھي 

. یھدد مصالحھا ووظائفھاالیوم ال شيء 

، وكان من المضحك "الكراسي الوطنیة"بدأ السباق على 
الذي بنضالھ أنجز ) الحزب الشیوعي(التطاول على األب 

حالة انحسار الخوف، ومساحة تزداد اتساعا من حریة النشاط 
السیاسي والوطني، ولكنھ وقف مبھورا بنجاحھ الذي كان یبدو 

رتبكا فاقدا للقدرة على التجدید بعیدا جدا، یراوح مكانھ م
خاصة مع بدء الخروج .. واالنطالق بظروف تتغیر بسرعة 

التدریجي للقیادات القدیمة ودخول قیادات جدیدة أرست نھجا 
بجوھره تأثیرا سلبیا على وضع الحزب تنظیمیا وسیاسیا، 
وازداد ارتباك الحزب الشیوعي مع سقوط االتحاد السوفییتي، 

.!!األیدیولوجي، الذي كان مشوھا باألصلوفقدانھ للظھر 

بقدیمھ الطبقي ، والقومي الحزب الشیوعي واصل التمسك
، رافضا االعتراف بحق اآلخرین في التنظیم طبقي–

، وكان ستھ في الشارع العربي في اسرائیلواالنطالق ومناف
دفاعھ عن حق التنظیم للقوى المنافسة لھ في الوسط العربي 

ضریبة الكالمیة، ألن قناعات قیاداتھ كانت انھا نوعا من ال
وثیقة كینغ ( كلھا تنظیمات ترعاھا السلطة لضربھ باألساس 

مثال التي تحدثت عن قیادات شابة اكادیمیة وطنیة بلسانھا 
اونین مع السلطة من الجیل ولكنھا تنفذ نفس سیاسة المتع

خلیة ، وكینغ كان حاكما للواء الشمالي في وزارة الداالقدیم
الیوم نشھد تراجعا وتعاونا ) حین أعد وثیقتھ سیئة الصیت

شكلیا خاصة في اطار القائمة المشتركة للكنیست اإلسرائیلي، 
!!لكن التناقضات ظلت أقوى من ھذا التحالف الھجین

یمكن ان نالحظ بمراحل أكثر تقدما، ظاھرة االبتعاد 
طبقیة التدریجي، في الخطاب السیاسي الشیوعي، عن ال

السیاسیة، الى خطاب قومي أكثر نشاطا ومباشرة، في محاولة 
لاللتفاف على الخطاب القومي، الذي بات خطابا مسموعا 
وملفتا لالھتمام لدى أوساط كانت محسوبة على التیار 

.الشیوعي، خاصة في اوساط األكادیمیین والمثقفین

ال بد من االقرار ان الدكتور عزمي بشارة نجح قبل
من وطنھ ألسباب ال ارید الخوض فیھا، في جعل " الھرب"

خطاب الھویة القومیة خطابا ثقافیا سیاسیا، محققا مرحلة 
بوست قومي :" جدیدة في الخطاب القومي، یمكن تسمیتھ ب

والحركة " البعث " بالنسبة لخطاب تنظیم ) ما بعد القومي"(
دلجة الناصریة في العالم العربي، بكون خطابھ بني على أ

.لیبرالیة قومیة

ال یمكن ان ننفي ان ھذا الخطاب كان أرقى من الخطابات 
ولكني أرى ان الفشل في انتشار . القومیة العربیة السابقة لھ

:ھذا الخطاب داخل األقلیة العربیة في اسرائیل لھ اسباب عدة

كونھ جاء في فترة انتشار الخطاب االسالمي ، والذي . 1
اسالمیة–الھویة القومیة بھویة دینیة یناقض تماما 

.
رغم تضعضع مكانة الحزب الشیوعي ، اال انھ ما زال . 2

یشكل قوة تنظیمیة سیاسیة مدربة ، ذات تاریخ ال یمكن 
تجاھلھ في صیرورة العرب في اسرائیل ، وقواعد سیاسیة 
ثابتة لیس من السھل حرفھا أو اختراقھا ، ألن قناعاتھا باتت 

.الطقوس االیمانیةنوعا من 
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الشخصانیة التي میزت الدكتور عزمي بشارة ، لدرجة . 3
برز خطابھ القومي كخطاب اندیفدیوالي باألساس ولیس خطابا 

.جماھیریا

فشل الخطاب القومي في العالم العربي وفشل الحركة . 4
القومیة العربیة في العالم العربي ، وتحول األنظمة القومیة 

قمعا واستبدادا وفسادا ، أحدث ردة فكریة الى أكثر األنظمة
عمیقة للغایة ، أسفرت عن سیطرة الخطاب االسالمي السلفي 

وكذلك عجز الخطاب . مما أفقد الخطاب القومي طلیعیتھ 
.الماركسي عن اشغال حیز مؤثر في المجتمعات العربیة

وتطور واقع العالم العربي الى سیادة خطاب العنف األصولي 
.وغیر العربیة أیضا.. ق الدمار بالمجتمعات العربیة الذي الح

ان مفھوم الھویة القومیة الحدیث، حمل ال بد من المالحظة
ف عن الخطاب ، وھو بذلك لم یختلنفیا قاطعا أیضا للفرد

، وحمل خطاب عزمي التمجید الذاتي الستالیني-الماركسي 
ا بشكل لذلك ظل خطابھ فردی) عزمي نفسھ ( وعبادة الشخص 

..مطلق

ظل ھذا الخطاب نخبویا وبعیدا عن االندماج بقضایا عدیدة 
ملحة، اجتماعیة وخدماتیة باألساس ، وكان خطابا موجھا 

،یقل عن توجیھھ للعرب في اسرائیلللعالم العربي بقدر ال
وكان خطابا یھمھ الشخص ومكانتھ العربیة أكثر من 

غیر ذات "مع قضایا الى أرض الواقع للتعامل " الھبوط"
بالقیمة الوطنیة العربیة العامة، لدرجة جعلت " وزن 

بأن عضو الكنیست ) قبل انا یلجأ الى قطر(الصحافة تتندر 
یقوم بزیارة عاجلة للوطن تستمر بضع "عزمي بشارة 

."ساعات

كان االنقطاع بارزا بین الطرح والتطبیق، لم یكن من 
ومیة التي كثرت، من وراء الممكن ان تقاد التنظیمات الق

حتى ان انتفاضة . زجاج المكاتب ومن الصالونات السیاسیة
مثال فاجأت ھذه القیادات التي لم تتواجد في 2000اكتوبر 

الشارع لتسیطر على األحداث وتوجھھا بعقالنیة الى نضال 
سلیم ومتزن، وما جرى كان تسیبا مذھال، وأعني ما حدث من 

.اسرائیلرد الفعل العربي داخل 

ان سیاسة الھویة القومیة كما طرحت ، قادت مؤسسات 
الجماھیر ، أضرت بجماھیر العربیة الى مواقف متطرفةال

وكسب ، ولم تبق مساحة للحوارالعربیة بالحساب األخیر
، ولیس أدل على ذلك من وثیقة التأیید في الشارع الیھودي

قادیة واسعة، ي اثارت ردود فعل انتالت" التصور المستقبلي"
، ولدى أنصار المساواة للعرب في في المجتمع الیھودي

ن مواقف تضر اسرائیل من الیھود أنفسھم ، بما طرحتھ م
، وتخطئ في فھم تركیبة المجتمع بالنضال العربي أوال

العربي ولیس الیھودي فقط ، وكانت طروحاتھا بعیدة عن 
جتمع الواقع وعن الرؤیة المتزنة، وانحصرت رؤیتھا للم

الیھودي عبر منظار ضیق ال یرى اال العرب في مواجھة 
، قوى المختلفة في المجتمع الیھوديالسلطة بدون أي اعتبار لل

وضرورة تطویر خطاب یكسب الدمقراطیین الیھود الى جانب 
.العدید من القضایا الملحة للوسط العربي

ھل قاد طرح شعار الھویة القومیة والخطاب القومي : السؤال
الجدید الى انجازات في النضال العربي داخل اسرائیل؟

أستطیع ان اجیب انھ ما عدا شرذمة الصوت العربي 
الوطني والعلماني، لم یحقق ھذا الخطاب اي انجاز ذات قیمة، 
اال إذا كان نجاح بعض األفراد مادیا والوصول الى عضویة 

ج سلبیة ویمكن الحدیث عن نتائ. الكنیست یعتبر انجازا قومیا
كبیرة على المستوى الداخلي للعرب في اسرائیل، أثرت سلبا 

.على مجمل التطور والتقدم السیاسي واالجتماعي

ھذا الخطاب ظل خطابا أكادیمیا لبعض المثقفین، أو لمثقف 
قادت الى " قسرا " عزمي بشارة " ھجرة "وأرى ان . واحد

.ة قومیة سبقتھاندثار ھذا التیار كما اندثرت تیارات سیاسی

ھذا ال ینفي أھمیة فكر الھویات القومیة، وحق التعددیة 
االثنیة والدینیة، ولكني أرى ان الطرح كما جاء لم یكن یملك 
القدرة على صیاغة التعریف الذي یخاطب وجدان الجماھیر 

.العربیة في اسرائیل

ھناك مساحة واسعة من االمكانیات لصیاغة تعریف الھویة 
" 48عرب ال "بالطبع لیس . القومیة الفلسطینیة في اسرائیل

، ھذه تعریفات تھرب من الواقع الى " عرب الداخل"ولیس 
أشجار باسقة العلو ال عالقة لھا بالوطنیة والغیرة على مصیر 
شعبنا في وطنھ ، انما نوع من الزخرفة والتحایل على الواقع 

... وخداع الذات أوال

مرار االحتالل عمق مفھوم الھویة ال شك ان است
الفلسطینیة كرد فعل سیاسي، لدى كل أجزاء الشعب 
الفلسطیني، في المخیمات في الدول العربیة، داخل المناطق 

.الفلسطینیة وداخل اسرائیل

بعض الباحثین الیھود یرون بحق ان استمرار االحتالل 
الیوم عن السائدة " فلسطیني اسرائیلي"یزید من تعقید صیغة 

العربي مواطن اسرائیل، وان المیل ھو نحو تعزیز الھویة 
التي ال یمكن نفیھا (الفلسطینیة على حساب الھویة االسرائیلیة 

).بالنسبة للعرب في اسرائیل
: والسؤال

اي انتھاء االحتالل ونشوء (ھل یساعد اعادة الخط األخضر 
من اضعاف )دولة فلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة

الھویة الفلسطینیة للعرب داخل اسرائیل؟

عربي فلسطیني "الیوم التعریف السائد واألكثر دقة، ھو 
والتقدیر ان ھذا ". عربي اسرائیلي"ولیس " مواطن اسرائیل

من اسقاطات استمرار االحتالل والتواصل بین العرب في 
.اسرائیل وابناء شعبھم في المناطق الفلسطینیة

اذن ال یمكن تجاھل قوة مفھوم الھویة القومیة، وما تفرضھ 
من سیاسة الھویات على المستویات المختلفة، وما تحوز علیھ 
في عصرنا من مصداقیة واھتمام لتسویة الكثیر من 
النزاعات، واحترام تعدد الھویات كجزء من احترام حقوق 

ة االنسان، في الدول التي تتعدد فیھا االنتماءات االثنی
والدینیة
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 ًتشكل الطائفة الدرزیة في إسرائیل نموذجا فعلیا لظاھرة ً
التي تنتشر على نطاق واسع في " التماھي بالمتسلط"

المجتمعات المتخلفة، ولكي نفھم السلوك السیاسي واالجتماعي 
للدروز في إسرائیل ال بد من تسلیط الضوء على ھذه 

لطبیعة العالقة بین الظاھرة، فھي تعطینا التفسیر الشافي
الدروز كمجموعة مقھورة والمؤسسة اإلسرائیلیة التي تمارس 

.القھر بحقھا

سأعتمد في تحلیلي لواقع الدروز في إسرائیل على كتاب 
ّقیم یدرس ھذه الظاھرة بكثیر من العمق والرصانة، یحمل 

مدخل إلى سیكولوجیة -التخلف االجتماعي"الكتاب عنوان 
مصطفى حجازي، . ، وھو من تألیف د"قھوراإلنسان الم

أصدره المركز الثقافي العربي في الدار البیضاء وبیروت عام 
2007.

على النحو " التماھي بالمتسلط"حجازي ظاھرة . ّیعرف د
التماھي بالمتسلط یشكل أحد المظاھر البارزة في : "التالي

سعي اإلنسان المقھور لحل مأزقھ الوجودي والتخفف من 
انعدام الشعور باألمن، والتبخیس الذاتي الذي یلحق بھ من 

إنھ كحل عبارة عن ھروب من . جراء وضعیة الرضوخ
الذات وتنكر لھا، وھروب من الجماعة وتنكر لالنتماء إلیھا، 
من خالل التشبھ بالمتسلط وتمثل عدوانیتھ وطغیانھ ونمط 

لذي إنھ استالب اإلنسان المقھور ا. حیاتھ وقیمھ المعیشیة
یھرب من عالمھ كي یذوب في عالم المتسلط ونظامھ آمال في 

."الخالص

نالحظ بأن ھذا الكالم ینطبق بشكل كلي على وضعیة 
الدروز في إسرائیل وعالقتھم مع السلطة الحاكمة، ففي مجال 

نرى شریحة واسعة من أبناء الطائفة " التبخیس الذاتي"
فسھا كامل المسؤولیة عن ّالدرزیة توجھ اللوم لذاتھا وتحمل ن

األوضاع المزریة التي تعاني منھا الطائفة، وفي المقابل تبرئ 
ھذه الشریحة المؤسسة اإلسرائیلیة وتبرر كل ما تقوم بھ 
السلطة من سیاسات تمییزیة وإجراءات تعسفیة بحق أبناء 

.الطائفة الدرزیة
الھروب من "كذلك نلمس داخل الطائفة الدرزیة حالة 

بصورة ملفتة، حیث نجد فئة ال بأس بھا من أبناء " تالذا
ًالطائفة تتنكر ألصلھا العربي وتسعى دوما إلى االنسالخ عن 
انتمائھا الوطني والقومي، وتعاني ھذه الفئة من االغتراب 

.ّالثقافي وتشوه الھویة وانعدام حضن دافئ تنتمي إلیھ

ھذه الفئة في ظل غیاب كافة عوامل االعتزاز بالذات تلجأ
التشبھ بالمتسلط "من المجتمع الدرزي المقھور إلى 

، من خالل تبني منظومة قیمھ المناقضة للقیم "اإلسرائیلي
السائدة في المجتمع الدرزي، وتقوم بتقلید نمط حیاة المتسلط 
ًسعیا منھا إلى كسب رضاه وتحقیق بعض المكاسب المادیة، 

ام اللغة العبریة أثناء یبرز ھذا السلوك عبر اإلكثار من استخد
الحدیث حتى بین الناطقین بالعربیة، باإلضافة إلى مناصبة 
العداء لكل ما لھ صلة باالنتماء العربي واحتقار الموروث 

.الحضاري الذي تنتسب إلیھ الفئة المذكورة

دانـــي فقـط اإلسرائیلي ھـة للتشبھ بالمتسلـة الحتمیـالنتیج

لف المبادئ واألسس التي یقوم علیھا بنیان المجتمع مخت
الدرزي، وبالتالي یصل ھذا المجتمع إلى وضعیة الذوبان في 
اآلخر الذي یقمعھ ویضطھده من خالل فرض التجنید 
اإلجباري ومصادرة األراضي وتضییق الخناق على القرى 
الدرزیة وحجب المیزانیات عن المجالس المحلیة وغیرھا من 

.لتمییز العنصريأشكال ا

التماھي : "حجازي عرضھ للموضوع قائال. ویتابع د
بالمعتدي ھو من أقوى عوامل مقاومة التغییر، وعرقلة 
ًالتحرر الوطني واالجتماعي، خصوصا عندما یتخذ شكل 

وھو كذلك ألنھ ینمي . التماھي بقیم المتسلط وتبني مثلھ العلیا
خالل التنكر للمشكلة عند اإلنسان المقھور وھم التحرر من 

الذاتیة والجماعیة، ومن خالل التمسك بمظاھر خادعة یعتقد 
."ًفیھا اقترابا من نماذج الوجاھة السائدة

تعتقد مجموعة كبیرة في المجتمع الدرزي بأنھا تعیش في 
بحبوحة في ظل الحكم اإلسرائیلي، وتتوھم ھذه المجموعة بأن 

ك تنكر سیاسة الغبن أوضاع الطائفة في أفضل حال، لذل
واإلجحاف التي تمارس بحق الطائفة في كافة المجاالت وال 

.تعترف بوجودھا

أما بالنسبة للتمسك بالمظاھر الخادعة فھي منتشرة على 
نحو كبیر في أوساط الطائفة الدرزیة، إذ یتباھى عدد من أبناء 
الطائفة بخدمتھم في الجیش اإلسرائیلي وتبوئھم مناصب 

ریة مرموقة، ویظن ھؤالء بأنھم قد حققوا ذاتھم من عسك
خالل الخدمة العسكریة، ویغیب عن بالھم أنھم یخدمون 
المؤسسة التي تمنعھم من البناء على أراضیھم وتھدد بھدم 

.بیوتھم

بما أن السواد األعظم من أبناء الطائفة الدرزیة قد تماھى 
علیا، فإن عملیة تغییر بقیم المؤسسة اإلسرائیلیة وتبنى مثلھا ال

الواقع المزري الذي تقبع فیھ الطائفة تعتبر مھمة شبھ 
مستحیلة، ولكي یصل الدروز في إسرائیل إلى مرحلة التحرر 
من الھیمنة اإلسرائیلیة ھم بحاجة إلى إعادة التصالح مع ذاتھم 

واكتشاف ھویتھم الحقیقیة من جدید

الدروز يف 
إسرائيل 

والتماهي باملتسلط

مھدي سعد
فلسطین
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لكن لصعود أخباره ة لحزب هللا تكلمنا عنھ كثیرابالنسب
:للواجھة سنتحدث بطریقة أخرى، ولنفھم عدة أشیاء

حزب هللا ھو منتج طبیعي للحرب األھلیة اللبنانیة : أوال
التي اختلطت فیھا الدوافع ما بین أیدلوجیة ودینیة وسیاسیة، 

تھ كل َوالحزب بما إنھ منتج لتلك الحرب فھو یجمع في جنبا
.ھذه المؤثرات

الحزب نشأ بدایة الثمانینات، لكن موقف اإلكلیروس : ثانیا
لم یتحدد من الحزب إال بعد عام ) مسلم مسیحي(الدیني 
ّبسبب انتصاره على إسرائیل واحتماالت التخوف منھ 2006

ولیست فقط سیاسیة، أي أن مخاوف ) كقوة دینیة صاعدة(
جب تفھمھا والعمل على حلھا ی) الدینیین(خصوم حزب هللا 

من بین ذلك، مخاوف أھل السنة في لبنان وبقیة طوائف 
.المسیحیة إضافة للدروز

الحزب لھ وجھین سیاسي وعسكري، األول فیھ ھو : ثالثا
جزء ال یتجزء من المجتمع اللبناني، وممثل اجتماعي 

نصف (وبرلماني لطائفة الشیعة مع حركة أمل وھؤالء تقریبا 
أن إلغاء دور حزب هللا ھو في الحقیقة أي) شعب اللبنانيال

مواجھة مع الشعب اللبناني نفسھ ومع دولتھ ومؤسساتھ 
التشریعیة، بالضبط كحركة الحوثیین في الیمن التي أصبحت 

من % 40ممثل معنوي لطائفة الزیود التي یبلغ تعدادھا 
.الشعب

زب هللا أن القول بضرورة إنھاء وجود ح: وملخص ذلك
في لبنان شبیھة بضرورة إنھاء وجود الحزب الجمھوري في 
أمریكا وحزب العمال في بریطانیا وحزب الخضر في 

مع الفارق طبعا، لكن كل ھذه أحزاب ممثلة لطوائف ..ألمانیا
من الشعب، حتى لو تم إنھاءه سیظھر من یمثل تلك الطوائف 

عبیر عن اللبنانیة على نفس مبادئ الحزب التي ھي أصدق ت
.ثقافة مجتمع الجنوب اللبناني

أما الجانب العسكري فھو األقوى ، ویعتبر حزب : رابعا
هللا أقوى الجیوش الغیر نظامیة في العالم، وبسبب عدم 
نظامیتھ یصنفھ البعض كمیلشیا وھذا توصیف احتقاري، لكن 
للحزب دور في إنھاء االحتالل اإلسرائیلي لجنوب لبنان، 

اعش والقاعدة على حدود سوریا، مما یضع وصد خطر د
وجیشھ أمن قومي، وھذا ) القوى الوطنیة(میلشیاتھ ھذه ضمن 

یفسر تأیید الرئیس میشیل عون لھ مؤخرا وتصریحات 
مسئولي لبنان كلھا تصب في نفس االتجاه أن حزب هللا قوة 

..وطنیة وجیشھ لصد الخطر على لبنان

ش والقاعدة وإسرائیل إنجازات الحزب ضد داع: خامسا
أعطت لھ قبول مجتمعي لبناني السیما من طوائف المسیحیین 
والدروز وبعض أھل السنة في الشمال، وشعبیتھ آخذة في 

غیر (التصاعد محلیا، أي أن مطلب القضاء علیھ اآلن 
أنت فشلت في ذلك وھو ضعیف في طور التكوین ) منطقي

.كیف تستطیع وقد أصبح األقوى بال منازع

خطأ جدا تناول الحزب من منظور عقدي طائفي : سادسا
) قم والنجف(فالحزب لیست لدیھ مرجعیة دینیة مستقلة عن 

وفقھاءه یدینون بالتبعیة لمراجع إیران والعراق، وفكرة 
سیاسیة (اإلكلیروس ال یعرفھا الحزب في الداخل ألن طبیعتھ 

فقط التي والمخاوف من طبیعة الحزب الشیعیة ھي ) أیدلوجیة
أوحت لخصومھ بتلك الصورة، وفي تقدیري أن ھذا التناول 
الخاطئ نتیجة للحرب اإلعالمیة السعودیة السلفیة على 

أي أن رؤیة الحزب كطائفي 2006الحزب بعد انتصار عام 
..ھو عمل طائفي باألساس

التفكیر الشیعي ال یؤمن بالجھاد العالمي وتكوین : سابعا
لغزو، والحقبة الفاطمیة فلسفیا أسست على دولة الخلیفة با

أطماع أسریة كالتي سادت في العصر العباسي الثاني وبسببھا 
بینما ) كالحمدانیة والبویھیة(تكونت أكثر من دولة شیعیة 

التفكیر الجھادي لیس وراثیا ویؤمن أن الخلیفة بالمبایعة ، 
من وبما أن قیادة حزب هللا شیعیة فھي ال تؤمن بھذا النوع 

الجھاد ، بالتالي ھي ال تؤمن بالتوسع خارج لبنان على شاكلة 
الحركات اإلرھابیة األخرى كداعش والقاعدة واإلخوان، 
وضم حزب هللا لتلك الحركات خطأ منھجي شائع بأثر الدعایة 

.اإلسرائیلیة التي وصفت الحزب باإلرھاب

ُوعلى من یضم حزب هللا لتلك الجماعات أن یعرف 
وسردیتھ الفكریة ، فاألزمة حتى طالت بعض المثقفین الحزب

الذین تأثروا بالھجوم اإلسرائیلي السعودي في أعقاب حرب 
لبنان األخیرة واستخدموا مصطلحاتھ خطأ، فالحزب یؤمن 

ية ؤر
موضوعية 

زب اهللاحل

سامح عسكر
مصر
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بالدولة والبرلمان والنظام السیاسي اللبناني وبالقانون وبالجیش 
خل مع ولدیھ مشروعات اجتماعیة وسیاسیة في الدا..حتى

مسیحیي الوسط وسنة الشمال ودروز الجبل، أما االنسیاق 
لتلك المصطلحات السعودیة اإلسرائیلیة ھو جھل بالثقافة 

.وبالواقع معا

إسرائیل (خصوم حزب هللا اآلن ھما دولتین : ثامنا
باستبعاد التأثیر األمریكي كي ال ننجر لنظریة ) والسعودیة

احتالل وخصومتھا ھنا دفاع المؤامرة، فإسرائیل ھي دولة 
عن االحتالل، أما الغیر مفھوم ھو خصومة السعودیة لھ، فال 
توجد حدود مشتركة وال حتى مصالح سوى أن السعودیین 

، وھذه الطریقة )فقط(یدعمون لبنان طائفیا بدعم مجتمع السنة 
من التفكیر ھي من وجھة نظري العامل المؤثر في ذھنیة آل 

لبنان طائفیا ثم یتھمون الحزب بالطائفیة، سعود، فھم یتناولون
ماذا لو دعمت السعودیة مجتمع الشیعة في الجنوب : والسؤال

وحلت مشاكلھم وأنفقت علیھم مثلما أنفقت على ) األفقر لبنانیا(
إخوانھم السنة ھل كان سیخرج حزب هللا ممثال لھؤالء 

ضدھم؟

ممثل التفسیر السیاسي الوحید لما یحدث أن حزب هللا
لمجتمع شیعي لبناني كاره آلل سعود ونفوذھم في المنطقة، 
یعني قصة الحرب مع الحزب ھي حرب مفتوحة مع الشعب 

وكان األولى للسعودیة أن تبحث عن طرق ..ھناك أصال
اتصال مع ھذا المجتمع قدیما وحدیثا لكنھا لم تفعل وفضلت 
التعامل بمنطق طائفي حتى استفحل الوضع وخرج عن 

.رتھمسیط

عام كانت أغلبیتھا مسیحیة مارونیة 100لبنان قبل : تاسعا
مع أقلیة كبیرة للدروز، اآلن تغیر الوضع بفعل التبشیر السني 
الشیعي وتقلص عدد المسیحیین إلى الثلث تقریبا، والتغیر ھذا 
حدث بفعل حروب القرن العشرین، أي أن فكرة الحرب تخدم 

، وعلى كل من یرید تقلیص نفوذ ھذا النوع من التبشیر أصال
المذاھب اإلسالمیة في لبنان أن یدعم السالم فیھا ویضع تلك 
المذاھب في مواجھة مع الشعب، أما فكرة الحرب فھي تعزز 

.من موقف تلك المذاھب

بالنسبة (حزب هللا بالفعل ھو منظمة إرھابیة ولكن : عاشرا
ین في أوروبا فھو متورط في قتل اسرائیلی) إلسرائیل فقط

150وبتفجیر السفارة األمریكیة في بیروت وأخیرا مقتل 
إسرائیلي بصواریخھ في حرب لبنان ، لكن لو أفردنا الحبل 
على اتساعھ فإسرائیل ھي دولة إرھابیة لقتلھا رموز الحزب 
وآالف المدنیین اللبنانیین والفلسطینیین، أي أن االتھام في 

حتى بالنسبة لبعض ) آخرإلرھابي(حقیقتھ ھو من إرھابي 
الشعوب فإسرائیل متورطة في اغتیال شخصیات مدنیة 

وھذا سلوك إرھابي میلیشیاوي تفعلھ الدولة، فقبل ..عربیة
من ھو (علینا البحث أوال عن ..البحث عن من ھو اإلرھابي

)..القائل

ال یمكن االستغناء عن موقف روسیا والصین : حادي عشر
وال موقف رئیس ) جبھة مقاومة لداعش(اللذان یران الحزب 

لبنان ومؤسسات الدولة المحلیة التي ترى الحزب جھة وطنیة، 

وال أن نستغني عن رعاة اتفاق الطائف الذي تعامل مع 
الحزب ككیان لبناني، وال عن رعاة اتفاق الدوحة الذي تعامل 

المنحاز لجھة دون مع الحزب أیضا بنفس المنظور، فالتفكیر 
على األقل ..اعتبار لرؤیة الجھة األخرى منطقیا ھو خطأ

یضعوا مخاوفھم في الحسبان وأن یدرسوا المجتمع اللبناني 
.ُقبل الحكم

حزب هللا استمد شرعیتھ من الدفاع عن : ثاني عشر وأخیر
لبنان، فیجب علیھ أن یحافظ على تلك القوة، وال یتورط في 

أخرى، ودعمھ للحوثیین في الیمن أرفضھ صراعات ومناطق
بشدة فالحزب ھنا أصبح طائفي أیدلوجي عابر للحدود، 
وانتقائیتھ بدعم ثورة البحرین دونا عن بقیة الثورات إضافة 
لتدخلھ بسوریا، لكن لإلنصاف فدخولھ حرب سوریا كان 
دفاعا عن النفس ضد جماعات وھابیة سلفیة تعبر الحدود 

علوا ذلك في مناطق عرسال والقلمون الجتیاح لبنان، وف
وغیرھا، لكن ونحن اآلن على مقربة انتھاء حرب سوریا 
فعلى الحزب العودة لثكناتھ وعدم التدخل في الشأن السوري 

وأن یركز خطابھ فقط على جوامع ومشتركات أممیة ..محلیا
تجمع شعوب المنطقة من بینھا مواجھة إسرائیل والتطرف 

.عف الحزب بفقدان مصادر قوتھغیر ذلك سیض..الدیني

وعلى الحزب أن یؤمن بالحداثة ویعض علیھا بالنواجذ، 
وأن یفصل بین الدین والسیاسة فصال تاما یصبح فیھ االنتماء 
مشروع والتعصب مذموم، ومشاركتھ حتى اآلن في السیاسة 
اللبنانیة تحقق ھذا الھدف لذلك ھو ناجح، أما لو حاول 

كار حزبیة وفرقیة وقتھا سیضعف وینتھي، السیطرة أو نشر أف
فالبشر یكملون بعضھم بعضا وما ینقص أفراد الحزب یتمھ 

وھكذا..آخرون، وما ینقص اآلخرین یتمھ الحزب
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 لـمحمود ) تحدي االلھة(روایة
حسین الصادرة عن دار الجدید عمل 
صغیر بعدد صفحاتھ كبیر باسلوبھ 
الشیق والممتع ، الروایة ھي العمل 
الروائي االول للثنائي المصري بھجت 
النادي وعادل رفعت الذي یكتب بأسم 

د حسین الذي اختاراه مصري ھو محمو
منذ ان استقربھما المقام في فرنسا بعد 
ھجرتھما من مصر اثر الحملة على 
الیسار نھایة الخمسینات حیث باشرا 
عملھما الثقافي المشترك وقدما 

الصراع الطبقي في (دراستھما الھامة 
ومن بعدھا ) 1968-1945مصر 

الذي ) السیرة النبویة(كتبھما الھامة 
عمال مشتركا استغرق تطلب انجازه 

مالم یقلھ (انجازه عشر سنوات ، و
) عندما تكلم العالم العربیة(و) القرآن

وجمیعھا باللغة الفرنسیة وترجم بعضھا 
للغة العربیة ، كما ھو حال الروایة التي 
بین ایدینا حیث نقلھا للعربیة احمد علي 
بدوي وھو كاتب واستاذ جامعي 

.مصري یقیم في القاھرة 

ھي اول عمل روائي ) تحدي االلھة(
لھما وھو من ادب السجون ویروي 
قصة طالب كلیة الطب الذي یعتقل ایام 
الحملة الناصریة ضد الیسار المصري 

.
.... في البدء كانت الحملة الكبرى( 

) كانون االول(في فجر االول من ینایر 
اعتقل عدة مئات من المناضلین 1959

طاق القطر في الوقت نفسھ وعلى ن
المصري بأجمعھ لیجري تجمیعھم في 
جناح من القلعة اعد كمعتقل في منتھى 
السریة وبمھارة فائقة ، دبر اقتناص 
زعماء الحركة الشیوعیة وقادتھا ،بل 
كذلك طلبة في اصغر العمر ، وعددمن 
كتاب وصحفیین یعدون تقدمیین ، بعد 
ذلك بثالثة اشھر اعتقل من فاتھم الدور 

االولى ،ولم یكد یفلت من في المرة 
الحملة الثانیة احد امسى الیسار 

.)المصري في االغالل

یروي الطالب المعتقل حكایتھ مع 
الحارس عبدهللا في معتقل الفیوم عام 

التي بدأت حین سألھ الحارس 1959
) :الھجانة(

مالذي جاء بكم الى ھنا ؟
كان ظھره للفناء،وعیناه : یقول 

ن على االسالك الشائكة بحیث مثبتتی
الیمكن الحد خلفنا ان یلحظ انھ 

یخاطبني، لم افھم معنى سؤآلھ الذي عاد 
:یطرحھ للمرة الثالثة 

مألذي جاء بكم الى ھنا؟
.نحن معتقلون سیاسیون 

اعرف ھذا ولكن لماذا ؟ لماذا انتم -
ھنا ؟
.انا لم اختر ان اجيء الى ھنا -
انتم ابناء اسر كریمة رایت -

ھز .. مساجین عادیین انتم لستم مثلھم 
:رأسھ 

تبدون لي مھذبین وأنت مأصغر 
!سنك 

تردد لحظة ثم اضاف مستمرا في 
تجنب مواجھتي

انت طالب؟-
اجل في كلیة الطب-
الطب-
اجل-
ستصبح طبیبا ؟-

الجملة فرضت على نفسي استخدام 
انشاءهللا: الشائعة 

متى ستخرج من ھنا ؟-
الاعرف على االطالق لم نقدم -

لمحاكمة والنقضي عقوبة ، نحن ھنا 
سیقرر الن الرئیس قرر ھذا وھو الذي 

.متى نخرج فیھ ھذا ان خرجنا

في ھذه االجواء تدور احداث 
الروایة حیث الحبس االنفرادي بأمر من 

نفراد بالنفس والتفكیر في النقیب ، واال
لحیاة ا..الحب .. الكلیة ... الماضي 

واستعادة الصداقات القدیمة، والذكریات 
، ابرزھا حكایة حبھ لنادیة الجمیلة

زمیلتھ في كلیة الطب وكیف بدأت 
بجلوسھا بجانبھ على مدرج الدراسة 
واختارتھ من بین جمیع زمالئھا لتبدأ 

ھ معھ قصة حب كان یستمد منھا حب
للحیاة في زنزانتھ المظلمة، وفیما بعد 
دفاعھ عن رسائلھا الغرامیة التي كانت 
ترسلھا لھ للسجن تحت اشراف الرقیب 
المتلصلص بمواجھة القمع الذي یشمل 
كل شيء في حیاة المعتقل وكیف عامل 

.رسائلھا حین نقلھ من معتقل الى آخر

لم یعد لي اال دقائق اتخذ فیھا (
أن یحین دوري لیبطش بي قراري ،قبل 

الجالدون بال تفكیر فتحت حقیبتي 
ولمست محتویاتھا بحثا عن رزمة 
الرسائل لكي الأخرج غیرھا باتت 
تفصلني عن النقیب حمدي اربعة امتار 
او خمسة ترقبت لحظة استطیع فیھا 

حتدي االهلة 
رواية 

حممود حسني 
احلب 

مبواجهة
!اجلالد 

لیث الحمداني

العراق
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قطع طریقي الیھ دون السجانین ،وثبت 
:الصیر في مواجھتھ 

أریتھ الرزمة وخرجت مني
:الكلمات

ھذه رسائل تلقیتھا في القلعة علیھا -
ختم الرقیب واود االحتفاظ بھا ،لم یدر 
ببالي ولو لجزء من الثانیة انني اخاطر 
بالتعرض لعقوبة وان احد الحراس قد 
ینقض علي ویشبعني ضربا بسبب 
جرأتي، بل أن یصادر النقیب الرسائل 
ویمزقھا امام عیني النني خالفت النظام 

ي اخاطبھ كنت مسلوب اللب حاضرا ك
على وجھ النقیب بغیابي تركزت عیناي

.بنظارتھ السوداء

الشك في انھ ھو نفسھ،اذ بوغت 
تردد لحظة لكنھ ظل بال حراك ثقیال في 

.جلستھ من دون ان یبدي اي تعبیر 
لم تبدر منھ غیر اشارة خفیفة بذقنھ 
في اتجاه الباب تعني بامكاني 

ذھل الحراس ولم یدركوا .االنصراف
سوى فعل النقیب بارتضائھ مروري 

ت العنبر،من ولج.فوجب علیھم مثلھ 
.دون ان یعترض لي احد

.انما بعدئذ تملكني اعیاء الیقاوم 

یصف بطل الروایة حملة 
االعتقاالت ونقل المعتقلین من سجن 
القلعة الى سجن الواحات واالذالل 

علیھم مارسھالمتعمد الذي كانت ت
، ادارات السجون بشكل ممنھج

ویذكرني ھذا بیومیات عن السجون 
) االقدام العاریة(قرأتھا في السبعینات 

ناصریون (لطاھر عبدالحكیم و
.لفتحي عبدالفتاح ) وشیوعیون

یروي بطل الروایةحكایة خالفات 
المنظمات الشیوعیة داخل السجن 

الحزب (و ) الحزب السیوعي الموحد(
ماأجدر تقاتل تلك ) (لشیوعي المصريا

المنظمات بالسخریة والسیما أنھ لم 
یستمد جدارتھ من اختالفات على ارض 
الواقع بل من اعتبارات نظریة لیس اال 
موضوعھا مایزعم عن طبیعة النظام 

كم أنفجرنا ضاحكین أنا ) (الناصري
وانور ونحن نشھد ھؤالء وأولئك في 

یاسیة تشابكھم كأنھم یمثلون قوى س
عظمى لھا وزنھا الحقیقي في البالد 

) بینما حرم الحریة سائر اجنحتھم
یروي البطل باسلوب انساني رقیق 

مشاھد تودیع السجناء بعضھم البعض 
حین نقلھم الى السجون االخرى ،في 
الروایة صور عن قساوة ایام السجون 
ولكنھا تظل اقل بكثیر من قساوة سجون 

ابعدھا التي السبعینات والثمانینات وم
) شرق المتوسط(صورتھا روایات مثل 

للسوري ) القوقعة (لعبدالرحمن منیف و
مصطفى خلیفة ، وھذا یؤكد ان الدولة 
العربیة القمعیة طورت اسالیبھا مع 
المعتقلین نحو االسوأ بعد ان توطدت 

.نھااركا

یروي البطل كیف وضع ھو ورفیق 
لھ وسط مجموعة شیوعیة من حزب 

ایدور بینھم یقول لھ رفیقھ انور آخر وم
بعد انتھاء مدة حبسھ االنفرادي بسبب 

مرت علینا ( حدیثھ مع حارس الھجانة 
تلك التي قضاھا كل منا في ایام قاسیة

، كنت انت معزوال وانا أشد عزلتھ
.....عزلھ وسط ھؤالء وأشباھھم 

؟في الحقیقة مالمشترك بیننا وبینھم-
ماركس الیس كذلك ؟.. دعني افكر -

اي نعم مثلما في تاریخ االسالم -
تلك الفرق المتعددة التي احتربت بینھا 

تند الى الكتاب بال انقطاع وكل منھایس
بید أنھ یوجد فارق . نفسھ ال الى غیره

بین شیوعیي الیوم وعلمائنا باالمس 
،ھو أن العلماء حفظوا القرآن عن ظھر 

أما ھؤالء الشیوعیون فلم یقرأوا قلب ،
.حرفا واحدا من راس المال 

تصور للحظة واحدة تولى احدھم -
الحكم ماذا سیكون مصیرنا انت وانا؟

لن یتأخر اعدامنا بتھمة الخیانة -
اتساءل عما یأخذانھ على ...العظمى 

عبدالناصر، احتكار السلطة سیفعلون 
.فعلھ لو كانوا مكانھ 

راح انور ینكأ ....كال بل اسؤأ منھ -
القرحة ان صدق حدسي ، فخارج ھذا 
المكان اعداؤنا االلداء وداخلھ جالدونا 

.)في المستقبل 

تختتم الروایة بمشھد االنتقال الى 
سجن جدید مشھد انساني مأساوي في 

:ذات الوقت 
بصوت رتیب بدأ النقیب بطرح اسئلة 

ي وحالتي عادیة عن اسمي وسني ومھنت
:وفجأة وبال تمھید سألني. االجتماعیة 

انت شیوعي؟-

ان . على الفور استشعرت الكمین
فسأمطر بالضربات ، اجبت باالیجاب

، وان بادرت الى لكي انفي التھمة
االجابة بالنفي، فقد رضیت باالذالل لم 
یكن ذلك االستجواب سوى بدایتھ 

.تجاھل السؤآل ھو الحل الوحید .

:صوتھ الرتیب كرر النقیب السؤآل ب
انت شیوعي؟-

:سمعت حولي ھمسات 
.الیفتح فمھ-
.یتخیل انھ بطل-
.یظن انھ من االذكیاء-
جھ النقیب كالمھ الى احد و

.مرؤوسیھ

یاحسن ھذا الفتى یبدو أنھ فقد -
.صوتھ

، واتخذ برز الذي اسمھ حسن من الجمع
عن لم یكن وجھھ یعبر . امامي مكانھ
. نظر الي من دون أن یراني. شيء

وبطریقة آلیة رفع ھراوتھ واستدار من 
حولي،وھوى بھا على ظھري من اعلى 

بتاثیر . تمزق لحميالى اسفل قاصفة
احدى ركبتي انثنت . الصدمة ترنحت

.،قبل أن استرد توازني

ھل انت شیوعي ؟:اكرر سؤآلي -
، ى اسناني،وانا متقلصكززت عل

وھوت في .لیة في انتظار الضربة التا
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، فاختلجت فرط الموضع نفسھ تقریبا
.االلم،وبعدھا ضربة ثالثة، فرابعة

لم تنتظم الضربات في وقعھا، فبین 
الواحدة واالخرى فاصل یختلف عن 

موح باحتمال توقفھا ،ینسیني سابقھ ،
عم قبل أن افاجأ بضربة اخرى فیحذري

.المي بدني المتقد ویشتت ذھنيت

بدا .بغتة احسست انني انزلق 
افیمكن أن افعل شیئا . العذاب بال نھایة 

لوقفھ؟ اتوجد تسویة ممكنة؟ أن اقول 
انني لست شیوعیا؟ سیسر ھؤالء 
الوحوش بما احرزوه من بعض انتصار 

اسیكفیھم؟ لست ادري انخلعت . علي 
.من داخلي 

.كفى عذابا

:عندئذ بدل النقیب اتجاھھ 
لیس .ترفض أن تقول انك شیوعي 

اذا . لدیك حتى شجاعة التمسك بافكارك 
ماأنت ؟ انت أمرأة اذا ! فلست رجال 

)!انا امرأة: (قلھا ، وبصوت عال قل 
:جاء صوت حسن ، من خلفي 

!أنا امراة : اجب سیادة الضابط قل-
لم تعد أي .اختلفت االمور تماما 

، مبتغى ھؤالء أن اخنع.سویة ممكنة ت
عود أن اجلب على نفسي العار، االأ

قادرا على رؤیة وجھي في مرآة، اال
، االیعود اعود شطرا من ابتسامة نادیة

لي موضع في الكون ھم على نحو 
.فجائي ، اعادوا الي وعیي

!اجب سیدة الضابط -
!أنا امرأة : قل-
!نا امرأة أ: قل -

. لكن لم یعد یعمیني.مزقني االلم
أضحیت مسیطرا علیھ بفضل تمسكي 
التام بالثبات على قدمي حین تھوي 

. الضربة التالیة

ینبغي أن اؤكد لھم انھ ماعاد في 
.مقدورھم ان یمسوني بأي ضر

جاء صوتھ .قال لي الضابط شیئا ما 
لم اعد اعلق .كدت الاسمعھ .من بعید 

لم یبق لسواھا . حضرت نادیة.میةاھ
عاودت .لقد عدت الى مرفئي .حضور 

.مالقاة شجرتنا 

صرت منیعا 

.أنا ال أحتج على ترفیھ الكالب
.أنا أحتج على تجویع األطفال

 ضعیف كتیر كان
..وكان حافي 

وبكومة زبل
عم تبحبش عیونو

علقمة خبز
..بلكي 

یخف جوعو
وعخدو تكرج
.بحسره دموعو

***
تالت سنین عمرو

..وكان حافي 
تیابو مخزقة
..موسخ جبینو 

وطلت ست مغروره بشبابا
غنیة كتیر

باین من تیابا
..عالي كعبھا 
..وعالي جبینا 

رسن كلبا المدلل 
..في یمینا 
***

..الكلب قرب عالصبي 
بلش یشمو

..فزع منو الصبي
استنجد بأمو

***

جفل منو الكلب
یا ویلي: صرخت
"میدور"زعجت 

..ییھ 
..تضرب نشا

..وبصقت عاالرض
تضرب نشا

ومشت متكبره
الكبره ال
***

انحنى عالمزبلة
وبلش یتمتم

..لقي
قلب المزبلة 
كتیر أرحم
ألف مرة

كتیر أرحم
..من قلوب االغنیا 

***
إیــــــھ

یفھم صار 

الكالب 
واألطفال

ائیل عیدخمی
سوریة
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، ِعمیقة رغوة الملح ْ
ْاختصرت طریق مستقبل ُ

َبوصف  ْیجید سرد مساء.. ِ ُ
من وقع صبوة صباح
دون أن یخنق نجوم

وال یجعل ریح تبوح عن أبواب غیوم 
.. بمدخل فاشل

ْعمیقة رغوة الملح ،
ّحین تكلل الدھشة  بلغة جامحة.. ُ

تنھمر یانعة في مفردات رمل
ن أوتاد أرضتسك

مواسم دالالت.. تحرك سكینة فضاءات 
.. لعبور أخضر

عمیقة رغوة الملح
َلھا األصداف ترتجل حوارات

ُتمشي منحنیة.. سؤاالت تلو سؤاالت 
ُتستقر ھادئة بصدر بركان ِ ّ ..
ْیضمحل السھاد األعوج ُّ

ِورائحة الموقف تنتشر ھائجة َ
ْمن سبات الجلنارودرب شقائق النع ُّ ِ ّ ُ مانُِ

..
ِعمیقة رغوة الملح ْ

ُألكتشاف مالمح .. ُفیھا الشوق یصدح 
الزبد

ِمحطات تبتعد عن محطات
مساءات غریبة
ُحكایا متمردة

ِولغة حبیبة تناجي بركة ماء
َتغربل سعي َخطایا ْ ُ

ُتنسج حقیقة .. ّترمم شھقة لوحات 
ذكرى

ُذكرى قزحیة
بأبعاد ثالثیة

ِلظالل صالة

 ًأن أحبك یعني أن أصبح أھال َ ُ َ
ِللجنون

ِوان أخلق من العدم َ ُ
..ًوجودا آخر 

ًأللتقط للسماء صورا من جلید
ِأرسم الفقاعات من األرق ُ

أستحضرك في الغیاب ألف عام
ًأحلق عالیا ُ!

ِإلى منافي الحیاة
ِأشرب القھوة على طریقتك ُ

بكوب الشاي وأبتسم
أبتسم وكأنھ أول فنجان

ُقتھُ منذ َخلیقتيتذو
َوأغسل عیني بخفقات قلبك ِ ُ

أن أعشق الحقول
وكأنھا بوابتي الوحیدة

…َإلیك

ِأن أحبك یعني أن أصبح أھال للجنون ً
ٍأن أفكر بمبدأك في جسد مختلف
أحمل القیثارة وأعزف تراتیل

َتمثلك أنت
وأخلف نفسي في سطو النسیان

وال أبالي

ىألعب برفقتك البلیاردو والھو
ِوأخلف عالمي المليء بالضجر في 

ضواحي السكون
َأن أشاركك بموتك البطيء تحت المطر

ًوأرقص البالیة بخطوات خفیفة

أن أحبك یعني أن أفارق ذاتي
َوأصبح أنت ببھلوانیة مباحة

إلى مقاھي الجنون المنتظرة

تلك البحیرة تقشر عظام السلمون
ةوتثقب منقار بجع
....الصطاد ضفیرة ماء
.من قفزة الضفادع

في خرم ابرة رصاصة مخبولة
...خنقتھا اصابع تخیط الحرباء

وتبیع مجوھرات الھندي الصغیر
....في سوق دون ابواب

تلك الرصاصة من رحم جدتي
تتنكر لفقمة ارضعتھا

...حلیبا ال یباع مبسترا
لطفلة في الشارع العام
ةتھدي نسغ الورد لمزھری

....فقدت معنى االرض

تلك الطفلة تختزن
المحیط في عینیھا

لتحمي االشجار من ضربة فاس
على راس حطاب

...حمل یدیھا الحافیتین على ظھره
...فتبرعت بكل اعضائھا لالجئین 

في بكارة رشدھا
...دون مكر المھر في خیمة السبي

تلك انا انا اقشر خوفي
...في عولمة الصراخ 

مة یقصھا الغباءمن عما
...في دعششة الموت

لیت الزمان یختصر المسافة
...من الحرب الى الحب 

لیت

ة وعميقة رغ
امللح

ة تمارھنز
العراق

أن أحبك
مان حسنناری

العراق

لعنة احلرب
فاطمة شاوتي

غربالم
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 ّیحیى السماوي شاعر یتقن نسج
ّالقصیدة على نول الدھشة ُ.

َمن یقترب من قصیدتھ علیھ أن 
ّیخلع أفكاره المسبقة عن الشعر ورؤاه  ُ

ُلیتذوق قدسیة لغتھ ٍفیأتي بذھن صاف ّ
ُّالتي تعج بمباغتات لغویة، صور 
ّشعریة طازجة شھیة، وألغام زرعھا  ّ
ُفي حدائقھ الشعریة لیردي القارئ شھید  ّ

.ّالدھشة

ّالعنوان ھو النص "َّبما أن 
، "جیرار جنیت"كما كتب " ُالموازي

ِّوھو البنیة الرحمیة التي تولد معظم  ُ ّ ّ ُ
َفإنك حین تقرأ ّالدالالت في النص، ّ

َالسماوي، ال بد أن تصیر فراشة تجذبھا  َ ََ ّ ُ ّ
ّالتي تعج " حدیقة من زھور الكلمات"

ّبورود قصائده، فتحتار أي زھرة تقف 
عندھا ملیا لتتأمل جمالھا وترتشف 

!رحیقھا

حدیقة "ّسعى السماوي لتأسیس 
مدینة محبة "أو " ّشعریة
ھي المدینة الفاضلة )105ص"(ّكونیة

ّلعشاق الذین یلجأون لقصیدتھ لإلرتواء ل
.ّمن جرعاتھا العشقیة

ّمنح شاعرنا قصیدتھ ھویتھا األدبیة 
: فأطلق علیھا تواضعا منھ اسم

ومضات "بینما ھي " ّنصوص نثریة"
ّال یجیدھا إال القالئل من " ّشعریة ُ

الشعراء الحداثیین، تتألف من مقاطع 
ّكل مقطع . سطور) 2-4(من ّمكونة 

ّعبارة عن ومضة شعریة متكاملة 
ّالفكرة أو الصورة الشعریة داخل 
َقصیدة قد تتألف من مقطعْین أو أكثر 
ّیجمع بین المقاطع العنوان ویوحد بین 
جواھره خیط المضمون، كما ویفصل 
بین المقطع واآلخر فراغ فتبدو 

:ّكالمتوالیات المقطعیة

دنا نار الخصامما دمنا قد أوق
ِفلیرحل كل منا في حال سبیلھ ِ ِ ّ ٌّ ْ

...ِنحوك: أنا
ِوأنت !نحوي: َ

)47. ص-خصام(

ّألنھا مئذنة
ّبالل السومري" ُفقد غدوت  ّ"

)42. ص-أنا وھي(
كذلك، یلجأ السماوي إلى قفل أغلب 

ّمقاطعھ بعالمات تعجب ُ فائضة عن (!) ّ
ّربما، یستعملھا لیعبر عن . الحاجة ُ

ّتعجبھ من شتى الحاالت التي وصلنا  ّ
إلیھا في عصر القبح ھذا ، سواء كانت 

ّوطنیة، سیاسیة أو عاطفیة ّ ّ.

ّلكون شاعرنا یتمتع بثقافة غزیرة 
المالمح وھذا من إیجابیات كونھ في 
الستین من عمره، فقد إتكأ في شاعریتھ 

، "ةحقول المعرف"ّعلى شتى أصناف 
ّفوظف التناص الدیني بكثرة َ َّ:

ِأنت
ِلست عصا موسى

ِفكیف لقفت َ
ُجمیع ثعابین حزني؟ ِ َ

ِأنت لست عصا موسى(  )68. ص-ِ

ّواستدعى عدة شخصیات دینیة،  ّ
ّسیاسیة، أدبیة، تاریخیة، أسطوریة ّ ّ ّ ..

ّكما ووظف حقل األبجدیة، . الخ ّ
لتراث والحكایا، واألساطیر وا

ّواألمثال، فأثرى حدیقتھ الشعریة 
.بقصائد متعددة المالمح

ّمن أھم سمات الومضة السماویة،  ّ
ھي اإلیحاءات أو الرموز 

فاألنوثة ھي ). ّاإلیروتیكیة(الجنسیة
:ّالتنور التي تصنع خبز األنوثة

وحده تنورھا 
ما یمأل صحون مائدتي

ولیس ما یمأل وادیھا العمیق
ّإال سیولي

ِنھرھا الممتد من قمة رجولتي ّ ُّ
ّحتى أخمص أنوثتھا

ُصرت
!ّضفتھ الثالثة

)34ص-نھر بثالث ضفاف(

ّوھي النار، وأنھار األنوثة، والوادي 
العمیق، والنخلة، ونھداھا حمامتان، 
َوھي المحبرة، والخمر، وھي التویجة،  ِ

:وھي ماء الحیاة

ُماك تموتاألس ُ
ُإذا لم یغرقھا الماء

ِفأغرقیني بمائك
واغرقي بمائي

)54.ص-نافذة( 

ُأما الرجولة فیشیر إلیھا برموز َ ّ :

قراءة انطباعية يف 
لشاعر اديوان

: حيىي السماوي
حديقة من زهور 

الكلمات 

ریتا عودة
فلسطین



35 – The Alternative | Issue No.6 :: November 2017

ّالمحراث، والسیول، والندى، 
ّوصحاري شاسعة، یدا العاشق عش،  ُ

َومنھ المیسم، والقلم َ َ:

ُھل كان قلمي سینجب القصیدة
غمسھُ فيَلو لم أ

ِمحبرتك؟ َ َ
)72ص –رعودك ھدھد البشري (

ّحتى محراثي
ِیأبى تقلیب الجمر َ

َّإال
في تنورك

)77. ص-عصیان(

َالساعة آتیة ال ریب فیھا"     ّ"
ُّساعة اجتماع التویجة والمیسم

!ّفي مزھریة واحدة
)70. ص-سنبلتك ال بیادرھن( 

لجأ شاعرنا لھذي الرموز للتعبیر 
عن األنسجام العشقي والتكامل، وأحیانا 

:یبلغ وصفھ ذروة الجرأة

ھذا ما اكتشفتھ
َحین رأیت الفراشات َ ُ

ِتدخل من شق قمیصك ِِ ّ
َلتخرج ثملي

ِثمالة شفتي المترنحتین ّ
ّكلما شربتا

ِرحیق یاقوتتْیك َ َ َ
ْینَالحمراو

وھو بذلك یستدعي للذاكرة قصائد 
.نزار قباني اإلباحیة

یظھر العاشق أحیانا كالمستقبل 
:ُوأخرى المعطي

ھو الذي یستقبل خمر أنوثتھا بكأس 
:رجولتھ

َألشرب خمر أنوثتك َ
ِبكأس رجولتي

َصدقة (  َ ).5. ص-َ

ویستقبل فاكھتھا بصحن الفاكھة، 
:بز تنورھا وأنھارھاویستقبل خ

صحاري رجولتي شاسعة
َولیس من ینسج لھا
ّقمیص الخضرة إال

ُأنھار أنوثتك
ِأنت لست عصا(  )69. ص-ِ

ُوھو أیضا المعطي السیول 
.واألمطار التي تروي أنوثتھا

ّمن سمات الومضة السماویة  ِ
ّتوظیف اإلنزیاحات الشعریة

اللفظي الذي یجعل القارئ كاإلنزیاح 
ّیتمھل لیتأمل التعبیر المبتكر ویلتقط 

:أنفاس دھشتھ

یوم تسلقت نخلتك قبلة قبلة
).35. ص-ّلذة(

ویكرر ذات اإلنزیاح اللفظي في 
:ّصورة شعریة أخرى

ًشربتھ قبلة قبلة) نھرھا( ًُ ُ ُ
ذات لقاء

)39. ص-أنا وھي(

:كذلك
!ًأشربھا قبلة قبلةَقبل أن 

)60. ص-ّمئذنة وقبة محراب(

حكایا ألف قبلة وقبلة
)75ص -خشوع(

عن ظھر : وبدل أن یستعمل التعبیر
:قلب، یلجأ لإلنزیاح اللفظي فیقول

ّأنت آیتي البینة ِ
ِأرددھا عن ظھر وجدي

)49ص(

كذلك، بدل التعبیر عن الزمن 
:لإلنزیاح اللفظي المبتكرباألیام، یلجأ

ِمنذ أربعة أنھار
)51. ص_ وطن(

فیربط الزمن بالدفق العاطفي 
ُلیضیف للصورة الشعریة بعدًا آخر ّ.

:كذلك
ّتصبحین على جنة

)97. ص-عید األم(
: بدل التعبیر المتعارف علیھ

.تصبحین على خیر

ّكذلك یوظف شاعرنا األمثال أ و ّ
:أبیات شعر مشھورة

َّآمنت أن "ٌالقناعة كنز ال یفنى" ُ
)38. ص-كنز ال یفنى(

مع التالعب بمفرداتھا لخلق دالالت 
.ُجدیدة مدھشة

ّمثال، بدل اإلقتباس الحرفي لبیتي  َ
: الشعر من المیة العجم للطغرائي

ما أضیق .. أعلل النفس باآلمال "
" ة األملفسح... أرقبھا.. العیش لوال

ّیطوع شاعرنا البیت المشھور فیأتي بھ  ُ
:بثوب جدید لیضفي علیھ دالالت جدیدة

ّما أضیق زنزانة الدنیا َ
لوال

نافذة األمل
)53. ص-نافذة(

كذلك بدل استعمال القول المشھور 
ّأنا أفكر : " للفیلسوف الفرنسي دیكارت

العب ، قام شاعرنا بالت" إذن أنا موجود
: بمفرداتھ

ِأنا أحبك؟ ُّ
إذن

!أنا موجود
)70. ص-سنبلتك ال بیادرھن(

ھو بذلك كرر ذات الفكرة التي 
. ّتوصل إلیھا بایرون

كذلك أجاد التالعب بالحروف أكثر 
" نقطة"ّمن مرة كما جاء في قصیدة 

ّالتي أثبت فیھا األھمیة الداللیة للنقطة 
:الحروففوق أو تحت

ٌاألمر بسیط جدا ُ
ِإلخراج العالم َ َ ِ

من
ّالجب" قعر  ُ"

"النقطة" أن نزیل : فقط
من

."الجیم" ِتحت 
)66ص -نقطة(

ّویشیر بحرفیة إلى الحروف التي 
ّتلفظ والتي تكتب وال تلفظ فیوظف ھذي  ُ

مثال، . ّالخصوصیة في أكثر من قصیدة
:طع األول من قصیدة حقل وبئرالمق

ّأیتھا الضروریة لي ّ
"السمو: ضرورة واو 

"واو عمرو"ُقبلك كنت 
)61ص-حقل وبئر(

ّأما في المقطع الثالث من ذات 
بمنتھى " ّحب"َّالقصیدة فقد وظف كلمة 

: ّالبراعة اللغویة
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َحقلي كان" ٌحاء"    
بال معنى

!ئركب" باء"قبل 

ّولغزارة ثقافة شاعرنا ، نراه یوظف 
ّالعدید من الشخصیات الدینیة، 
ّالسیاسیة، األدبیة، التاریخیة،  ّ ّ
ّاألسطوریة،في أكثر من قصیدة، مما 

ّیضیف لشاعریتھ أبعادا فكریة وجمالیة ُ:
.)95. ص(لیلى-قیس
.)100. ص(أنكیدو
.)100.ص(موسى

.)102ص(ّبالل السومري
.)103. ص(بن الوردةعرو

.)103. ص(أبو ذر الغفاري
.)106. ص(ابراھیم 

.)107. ص( أخوة یوسف
.)81. ص( طائر الفینیق

.)75. ص( شھریار-شھرزاد 
.)55. ص(یوسف-زلیخة
.)55. ص(یحیى-زكریا

.)60. ص(نوح
. ص( زیاد بن أبیھ وعمار بن یاسر

:الخ)...32

أنا
فینیقُلست طائر ال

ُوالعصر لیس عصر معجزات َ ُ
َفكیف

َأعدت رماد احتراقي ِ
ِشجرة مثقلة األغصان َ ُ ً

ِبعناقید الضوء َّ ِ
ِبعد طول ظالم؟ َ

)81ص-كیف حدث ذلك(

ومن الحكایا، قصص ألف لیلة 
:ولیلة

ُلكل عصر شھرزادُه ّ
َولیس من شھریار

ّأجدر مني ب ُحكایا ألف قبلة وقبلةُ ُ ِ
ِتقصھا شفتاك ُّ

ُفتصیخ لھما شفتاي
ُحتى یكف العناق المباح َّ ّ

فتغفو
)75. ص-خشوع(

:وھا ھو یتكئ على حكایة رابونزل
ُلست في قاع بئر

ًلتمد لي ضفیرتھا حبال ّ ُ

).37. ص-ضیاع(

ّمن سمات القصیدة السماویة توظیف 
) الكلمة وعكسھا(لمتضادات المزدوجة ا

:بكثرة

ُمذ خرجت
من جنتي المزدحمة

بالشیاطین
داخال جحیمھا المليء بالمالئكة

وأنا
ّطفل في الستین ٌ

)62. ص-نھر طفولة بدون ضفاف(

:كذلك
ھي

ِأمسي الذي لم یأت بعد َ
وأنا

ریعاَّغدھا الذي مر س

ھنا تالعب أیضا بالمفھوم الزمني 
ّالمتعارف علیھ، فاألمس مر حسب 
ّالمنطق البشري، والغد لم یأت بعد، إنما  ِ
ُھو جاء بالدالالت العكسیة لیثري  ّ

.قصیدتھ فیدھش المتلقي

-ضخم: من المتضادات في المعنى
-ضعیف، إیاب–ضئیل، قوي 

:ذھاب،والمتضادات في طبیعة الكائن
ذئب-غزال

)...46-45. ص-أنا وھو(
، )50. ص-صدقة(طویل-قصیر

أدخلتني، -إیمان، أخرجتھا-كفر
-هللا، جنون-ّجنتھا، الشیطان-جحیمي

).3. ص-أنا وھي(حكمة

َھي كفرت بإیماني
فأخرجتھا من جحیمي

وأنا
ُآمنت بكفرھا

ّفأدخلتني جنتھا
)39. ص-أنا وھي(

ّوال یخفي شاعرنا عن المتلقي أنھ  ُ
:في الستین من عمره

وأنا
ّطفل في الستین ٌ

).62. ص-نھر طفولة بدون ضفاف(

ّویشیر إلیھ في أكثر من موضع أنھ 
ّالخریف ویشیر لعمر حبیبتھ بالربیع 

وھو بذلك یشیر إلى ما ینتج من 
صعوبة التواصل بینھما بسبب عدم 

يُالتناغم العمر
):فكیف نعثر علینا(

ھي ضائعة في خریفي
ٌوأنا ضائع في ربیعھا

ُفكیف نعثر علینا؟ َ
ُالزمن أخرس والطریق أعمى ّ ُ ُ ّ!

).37. ص-ضیاع(

:كذلك
ِتالشت أمطاري في وادیك

ًموقظة
ِعشب ربیعك َ

في
صحراء خریفي

).35. ص-ّلذة(

شتاءات (ّن قدرتھ الرجولیةویعتبر أ
ّإنما وصلت لمرحلة النھایة ) جسدي

:)عورة(فیصمھا بالمفردة

ِیستر عورةَ شتاءات
!جسدي

)38. ص-كنز ال یفنى(

ویشیر إلى حاجتھ إلى عمر طویل 
كي یكتشف أنوثة حبیبتھ وربما قصیدتھ 
ّأیضا، في تناص دیني، الفت حیث یعبر  ّ

:دد سنوات نوحعن حاجتھ إلى ع

ُعمر نوح: ّكل الذي أریده ُ
ِألكمل اكتشاف فرادیس جسدھا َ َ ُ

ًقبل أن أشربھا قبلة قبلة ُ َ!
)60. ص-ّمئذنة وقبة محراب(

ّویأخذه حسھ الوطني إلى الكتابة عن 
:الوطن في أكثر من قصیدة

في وطن بات مسلخا بشریا
ِما عدنا نمیز فیھ ُّ

ّبین اللص والناطور
بین البرتقالة والقنبلة

ّوال بین عمامتي زیاد بن أبیھ وعمار  َ ِ
بن یاسر

)32ص-الوطن(

ھكذا، أعتقد أن قصائد الشاعر 
العراقي المقیم في أسترالیا یحیى 

25السماوي، والذي صدر لھ لآلن 
ّدیوانا شعریا ، تناولت ھنا األخیر منھا، 

ّسة شعریة ال بد أن ینھل ّستخلد كمدر ُ ّ
.منھا شعراء المستقبل
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 انھا واحدة من أھم الروایات التي
السقوط "كتبت في القرن العشرین، 

للكاتب اإلنكلیزي الحائز على " الحر
ولیم "1983جائزة نوبل لآلداب عام 

" دمحم درویش"وبترجمة من " غولدینغ
ّالمترجم العراقي النشط الذي قدم لنا من

فن "قبل كتاب كولون ولسون المھم 
وأتبعھ بروایة 1986عام " الروایة

طفیلیات "لنفس الكاتب تحت عنوان 
ّثم روایة الكاتب 1989" العقل

" كنجزلي ایمس"اإلنكلیزي الكبیر 
والتي صدرت " جیم المحظوظ"بعنوان 

1990طبعتھا العربیة ببغداد عام 
لــ " امرأة الضابط الفرنسي"وروایة 

وغیرھا من 1994عام " فاولزجون"
األعمال الممیزة في عالم الثقافة 

ّوقد قدم السید دمحم درویش . اإلنكلیزیة
للروایة بمقدمة مختصرة ولكنھا مھمة 
من أجل أن تكون مدخال للقراءة تعین 
ّالقارئ غیر المختص على خوض 
غمار الروایة، وعلى ھذه المقدمة 
اعتمدنا في تقدیم بعض المعلومات عن

ولیم غولدینغ وروایتھ المھمة السقوط 
.الحر

ّإن اإلختالفات في اتجاھات الكتابة 
معتمدین على تعریف الروایة -الروائیة 

-بوصفھا وسیلة للتعامل مع الحقیقة
أساسي في تنشأ أصال عن اختالف

. وجھة النظر الخاصة بطبیعة الحقیقة
وتبدو الروایة في نھایة المطاف بیانا 

ّالنطباع فردي مصحح بالرجوع صادقا 
إلى الحقیقة، والحقیقة المعنیة ھنا ھي 

ومن ھذا المنطلق . الحقیقة الطبیعیة
یكون الصدق صفة أسمى من الجمال 
وتصبح مسألة العدل وإشاعة العدل 

ّإن مجرد الجمال . مطلب الفنان وغایتھ
في الفن یبدو تافھا والنجاح على حساب 

ھذه ھي . عةسعادات اآلخرین أنانیة مری
واحدة من المشكالت التي تعامل معھا 

بنجاح وإن كان مصحوبا " غولدینغ"
ببعض األسى وذلك عائد في النھایة إلى 
صلب مشكلة تتعلق بالشعر فقد أوضح 

في مقالة نشرھا في وقت " غولدینغ"
ّمبكر من حیاتھ أن إحدى المآسي التي 
ّتعین علیھ أن یتحملھا في حیاتھ ھي 

بة الشعر فأنتج بدال من عجزه عن كتا
ذلك عددا من الروایات التي تنحى في 
ثیمتھا الرئیسیة باتجاه الرؤیة الشعریة 
للعالم مستعمال الرمز في التعبیر عن 

ھــإل"ھ األولى ـأبطالھ وسقوطھم فروایت

على سبیل المثال ال تقدم لنا " الذباب
بھم ّقصة مجموعة من الطلبة ألقت 

األقدار في جزیرة معزولة وحسب، بل 
ترسم خطوطا متقاطعة مثیرة للشجن 
لمجمل تاریخ اإلنسان مسلطة الضوء 
على التطور اإلجتماعي بوصفھ نتاج 
السقوط بدءا من تناول الفاكھة المحرمة 
وانتھاءا بأعمال القتل الجماعي وتشبھ 

" غولدینغ"ھذه الروایة روایة أخرى لـ
كتاب أسطوري وھو" الورثة"وھي 

. یمكن تفسیره في ضوء المفاھیم الدینیة
ّیبدو إن لھذه المالحظة عالقة بمشكلة 
فلسفیة بارزة تظھر للعیان بمجرد 
محاولتنا تقدیم تعریفات ناجزة أللفاظ 

-العدل-الجمال-الحقیقة–الصدق "مثل 
فالصدق یتمثل في حقائق ". السعادة

الكون الطبیعي كما یتخیلھ العلم ومن 
واجب الفنان أن یبرز ھذه الحقائق أو 
ّھذا الصدق وبما أن الحیاة لیست جمیلة 
بل منحطة وحقیرة كما أظھر ذلك 

ّإن . وغیره فالفن لیس جمیال" داروین"
ّالجمال فیما یتعلق باألدب یتمثل  ّ
بخصائص األسلوب والتركیب الشكلي 
من حیث السھولة والمحسنات الزخرفیة 

ّأما فیما یتعلق بالح ّیاة فالجمال یتعلق في ّ
ّإن األسلوب . ّعالم من السلوك المھذب

ع المؤلم لماــد یحجبان الواقــوالسلوك ق

ّلذلك فإن العدالة . نعتبره ھو الحقیقة
تقوم بكشف الوجھ الجامد وعلى األغلب 
البشع للعالم الطبیعي ومن الطبیعي 

مثل أیضا أن یكون عدم التعاطف مع
ھذا الھدف صعبا وخصوصا في 
السنوات األخیرة حیث ساد النتاج 
السطحي لكثیر من الكتابات في انكلترا 

.وأمریكا

ّإن منھجا مثل ھذا لم ینجح حتى في 
اجتذاب كتاب أعظم موھبة وفراسة من 

فقبل مائة عام أو أكثر " ولیم غولدینغ"
م كتب 1892من اآلن أي حوالي 

لقد رفضت : "یقول" ستیفن غرین"
ّمدرسة التحذلق في األدب وبدا لي أن 
ھناك شیئا في الحیاة یفوق جلوس 
اإلنسان وإجھاد دماغھ بالتفتیش عن 
الكلمات البارعة وھكذا تورطت في 
الحرب الجمیلة بین أولئك الذین یقولون 
ّبأن الفن بدیل الطبیعة لإلنسان وبأننا  ّ
سنكون على أقصى ما یمكن من 

..".الصدقالطبیعة و

لیس ھو " غولدینغ"ّإن ما یمیز 
مجرد األسلوب الذي اختلف بھ عن 
غیره من كتاب عصره بل أیضا ھو 
الوسائل التي أفاد بھا من تقالید الخط 

الفن ليس مجيال
ألن احلياة 

حقرية

حكمت الحاج
العراق
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األدبي الطویل مطبقا دروس الماضي 
على شكل أوالني لم یكد حتى اآلن 

لقد اكتسب من . ّیكتسب تعریفا محددا
ّائل بأن اإلنسان الماضي المفھوم الق

شخصیة بطولیة مأساویة وبھذا استبدل 
تفاؤلیة القرن التاسع عشر بالشك 
والسخریة سخریة مریرة تلك التي 

في معظم روایاتھ " غولدینغ"یعتمدھا 
وقد " الورثة"و" إلھ الذباب" خاصة 

ّأعاد ترسیخ الرأي القائل بأن الفن لیس 
مجرد تابع لألخالق والتقدم االجتماعي 

ا ما اختلف في ھذه الوجھة عن فإذ
الروائیین المعاصرین لھ فانھ یكون قد 
تعلم الكثیر منھم وقد صب ما تعلمھ 
منھم ومن الكتاب الذین سبقوه حیاة 
وقوة جدیدتین في المفاھیم القدیمة فھو 
قد تعلم أوال األمانة والوضوح في 
معالجة الموضوعة الرئیسة لھ وثانیا قد 

إلجتماعي كعامل أدرك أھمیة التغییر ا
..مھم في تجارب ھذا العصر

: وعلى العموم فإن ھاتین النقطتین
الثیمة والتغیر، تصبان في بؤرة واحدة 
تشكل المنظور الرئیس ألعمال 

إلھ "منذ روایتھ األولى " غولدینغ"
الرؤیة الدینیة "أال وھي " الذباب
، عالم الحقیقة، وإذا ما أخذنا "للعالم

فإن " رنك كیرمودف"برأي الناقد 
" غولدینغ"المضمون الدیني في أعمال 

یتفاوت في درجة وضوحھ من روایة 
إلى أخرى ولكنھ ال یمكن بأي حال من 
األحوال أن یخفى على القارئ في 
روایتھ الرابعة والتي ھي موضوع 
استعراضنا ھذا، السقوط الحر، فعنوان 
ھذه الروایة كما ھو واضح مستمد من 

ان الواردة في الكتاب قصة سقوط اإلنس
فھذه الروایة تناقش مسألة .. المقدس

الھوتیة بحتة، فعندما یدرك اإلنسان 
:حقیقتھ یلح علیھ السؤال التالي

متى یسقط اإلنسان وما ھي الحدود 
التي إذا تجاوزھا یصبح من الھالكین 

وتزول عنھ نعمة هللا؟

في مقالة " بیتر كامب"ویشیر الناقد 
الروایة في القرن "في كتاب لھ منشورة 

" غولدینغ"ّإلى أن روایات " العشرین
ّعموما ذات مغزى واحد وھو أن 
اإلنسان ینتج الشر مثلما تنتج النحلة 
العسل، وإن ھذه الروایات تعالج مشكلة 
ّمأزق الفرد بوصفھ إنسانا وأن الھدف 

و ـــات ھــذه الروایـاألساس من وراء ھ

محزنة تتمثل جعل اإلنسان یواجھ حقیقة
في قسوتھ وشھواتھ إضافة إلى ذلك فإن 
ھذه الروایات تعلن عن إیمان راسخ بأن 
ّاإلنسان أسیر خطیئتھ األصلیة وأن 
طبیعتھ آثمة وإن وضعھ محفوف 

.بالمخاطر

" السقوط الحر"أما في روایتھ ھذه 
یثیر سؤالین أساسیین " غولدینغ"فإن 

كیف "و " متى فقدت حریتي؟: "ماھ
فسعى من خالل " فقدت حریتي؟

اإلجابة علیھما أن یرسخ مفھومھ عن 
أن اإلنسان یسقط في الخطیئة وھو حر 

فیستعرض بطلھ الفنان األسیر . اإلرادة
في أحد المعتقالت النازیة حیاتھ قبل 

في ) بضمیر المتكلم(األسر وبعده 
یملك محاولة الكتشاف حقیقة انھ لم یعد 
وكل القدرة على اإلختیار واتخاذ القرار

ذلك بأسلوب شیق یؤكد مكنة ھذا 
الروائي وطریقتھ في الترمیز والواقعیة 
في آن واحد للتعبیر عن فكاره الفلسفیة 

والدینیة واالجتماعیة

)وصدیقا وإنسانا، أخاإلى ولیم نصار(

 ھل اللحظات الصغیرة
في الجادات

ذات یوم ي جمعتناالتو
ستمضي

قذف بنا شواطيء الغیرةتو
بشھوة الریاح

وأمرھا المعظم؟
!!

مھرتین صغیرتین كنا
یمھرنا نبي
وعبق قمر

!!
أیتھا الفطنة

یا لحظات تسوقھا عربات
معتقة بالشیحان والعصفر

ومشیدة بوطن من الخرافات
ّیتلق رقصھ األول

ملكا بال ھیام
أو لیاقات

!!
المسراتسأعج قراءة

بحرا من األحالم والخیل
من الترحال والوطن

..وأسألك 
ھل سحب الغموض من 

الكلمات
یعید عرسھا األول؟

مهرتني كنا
نادر ھدى

االردن
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..من التراث الشعبي البدوي

ّللقھوة عند البدو طقوس وعادات من حیث طریقة إعدادھا وكذلك األدوات التي تعد بھا وحتى طریقة توزیعھا على . ُ
ي بھ ّإضافة إلى أنھا تقلید متوارث عن اآلباء واألجداد، وموروث یعتز البدو. الضیوف في فناجین خاصة بھا وطریقة شربھا

ّمن ھنا جاء تفنن البدوي بإعدادھا، فلھا حضور دائم . فھي دلیل على الكرم وحسن الضیافة والشھامة والرجولة والنخوة. ویفخر
ّفیھا یبتدئ الحدیث وبھا یختتم، وتفض االجتماعات وینتھي الجدل. في األحزان والمسرات لذا فمن النادر أن یعثر المرء على . ُ

ّألن الصغار یشبون ویكبرون على رؤیة تلك الطقوس . د إعداد القھوة أو طریقة توزیعھا على الضیوففرد بین البدو ال یجی
.والعادات وكیف یجري االستعداد لھا وتكریسھا واحترام قواعدھا

ّعلى ساقي القھوة أن یمسك الدلة بیده الیسرى وفناجین القھوة  ُ
ّقفة تنم عن االحترام ُبالیمنى، التي بھا یقدم القھوة للضیوف في و

ومثل الساقي، یجب على الشارب أن . العمیق والتقدیر المتناھي
یتناول الفنجان بیمناه، فإذا كانت مقطوعة أو مشلولة یضع الساقي 

.الفنجان على األرض لیكون في مقدور الشارب تناولھ بیسراه

ضیلھا تبدأ سقایة القھوة من الیمین إلى الشمال، ألن الیمین ورد تف
ّوھي تتم بفنجان واحد أو أكثر، ولیس . في القرآن الكریم على الشمال

وفي . ًبالضرورة أن یكون عدد الفناجین مساویا لعدد الحضور
ّمناسبات العزاء، ینبغي عند االنتھاء من ارتشافھا الترحم على 

؛ ألن المتعارف علیھ أن الساقي »دایم«ّالمتوفى، ویتحاشون كلمة 
.ّحتى یقول لھ الضیف دایم أو یھز فنجان القھوةّیصب القھوة 

ُأما إذا أعید تسخینھا بإضافة الماء إلیھا وقلیل . ُتبدأ مراحل إعداد القھوة في البدایة بالغلوة األولى التي تسمى البكر أو الراس
ُمن البن فتسمى  ّ ".لثنوة من الراسالغشیم ما یعرف ا"حتى إنھم نعتوا الغریب عن عالمھا بـ. »ثنوة«ُ

.ّأما أدوات القھوة وعدتھا فھي عبارة عن طاقم نحاسي یتكون من ثالثة أباریق
ًاإلبریق الكبیر، ویطلق علیھ اسم الدلة الكبرى، وتستعمل لتجمیع خمیرة القھوة، وبھ تغلى القھوة أوال-1     ُ ّ.
ّ، فبعد أن تغلى القھوة في الدلة الكبرى تترك لمدة )الجدیدة(وة البكر ّاإلبریق الوسط، الدلة الوسطى، وتستعمل لغلي القھ-2     ُ ُّ

ُحتى تترسب، ثم تصفى وتصب في الدلة الوسطى وتضاف إلیھا كمیة قلیلة من القھوة المطحونة، وتغلى حتى تصبح كثیفة، ثم  ُ ُّ ّ ّ
ّتصفى وتصب في الدلة الصغرى ّ.

ّاإلبریق الصغیر، الدلة الصغرى، وتسم-3     ّفبعد انتقال القھوة، وھي في مرحلتھا األخیرة، إلى الدلة الصغرى . ى المصبّ
ّیسكب شيء قلیل منھا في الركوة، دلیال على جاھزیتھا للشرب وتقدیمھا للضیوف بعد إضافة حب الھیل ً ُوتمنح الزیادة في . ُ

ًالغلیان القھوةَ مذاقا لذیذا، وتضیف جوزة الطیب إلیھا نكھة خاصة ً.

ثقافة القهوة 
اليت نشرا

ّمحمود كلم
فلسطین

إعداد القهوة



یل-40 د|ال اني::6رقالع ال 2017ت

یستخدم بدو الجلیل في تحضیر القھوة أدوات أخرى غیر تلك التي 
ذكرناھا، وتنبع من خصوصیة تجذرت ووسمت حیاتھم بمیسمھا، 

:ھي

ُكیس یصنع من جلد الخراف الصغیرة، تحفظ فیھ : الجراب-1     ُ
.ّحبات القھوة النیئة قبل تحمیصھا

ة على النار، وھي إناء ّاألداة التي تحمص بھا القھو: المحماسة-2    
ٌمعدني مقعر، ولھا ید تسمى ید المحماسة وھي على شكل ملعقة 
كبیرة، تحرك بھا القھوة أثناء تحمیصھا على النار، حتى تكتسب 

.لونھا المناسب
ُیصنع من الخشب، وأجوده ما صنع من خشب البطم : الجرن-3    

.أو التوت
بت یشبھ المنقل، ویستعاض وھو موقد متنقل وغیر ثا: الكانون-4    

.عنھ في أحوال كثیرة بحفرة في األرض
أداة من الحدید تستعمل لمسك الجمر أو تجمیعھ : الملقط-5    

.وتحریكھ داخل موقد النار أو الكانون
یستعمل لطحن البن المشوي داخل الجرن : المھباش أو النجر-6    

أبیات شعریة یرافق عملیة ھرس البن . ولھ رسوم ونقوش مختلفة
:ترحب بالضیوف، منھا

ّدق المھباش یا جوید خلي النیران شعالة ّ
ّعن وجھ الضیف ما تحید طلت عالحي خیالھ ّ
:ومن األغاني الشھیرة للقھوة عند بدو الجلیل

تصبوا ھا القھوة وزیدوھا ھیل ّبا
ّصبوھا للنشامى ع ظھور الخیل

ّفنون في اإلیقاعات یتقنھا ضارب المھباش، حتى كاد أن یصنف آلة موسیقیة عند البدووللمھباش وأغانیھ ُ.
.وھي الوعاء الذي توضع علیھ الفناجین: الصینیة-7    
:ّھو ما یشبھ الكوب الصغیر، تصب فیھ القھوة وتقدم للضیوف، ولھ عند البدو عدة مسمیات: الفنجان-8    

ّلمضیف أن یھف على ا: فنجان الھیف1- ًالفنجان األول من دلة القھوة أمام الضیف، وذلك طمأنة لھ بأن القھوة جیدة ) یشرب(ّ ّ
.وخالیة من الغش ومن المواد الضارة أو السامة

ویجبر . وھو الفنجان األول الذي یقدم للضیف، وھو تقلید موروث ومتعارف علیھ، وھو واجب الضیافة: فنجان الضیف-2    
ّشربھ شاء أو أبى، إال في حالة وجود عداء أو أن یكون للضیف طلب لدى المضیف فیشربھ بعد وعد من المضیف الضیف على ّ

.ببلوغھ غایتھ التي جاء من أجلھا
ومحتواه قلیل , ًوھو الفنجان الثاني الذي یقدم للضیف، وھو لیس مجبرا على شربھ، بل ھو لتعدیل المزاج: فنجان الكیف-3    

ًجدا قیاسا .لسابقیھً
لقھوة وھذا الفنجان في الغالب یتركھ الضیف وال یشربھ ألن تركیز ا, فنجان السیف، وھو الفنجان الثالث الذي یقدم للضیف-4    

ِمعان وعبرهًفیھ كثیر جدا یفوق ما عدا ٍ

---------
ي بالسلوك ال بالكلمات، فعدم تقدیم القھوة لھ یعني ثمة اعتبارات أخرى لدى بدو الجلیل، منھا أن إھانة زائرھم أو الضیف ھ

ًكذلك ال تعاب القھوة علنا مھما كانت، وجرت العادة على تقدیم الماء . أنھ ضیف غیر مرغوب فیھ وھو دلیل على إھانتھ ُ
ّللضیوف قبل القھوة، ألن طلب الماء بعد شربھا یعد إھانة للمضیف وإشارة إلى رداءة نوعیة القھوة وعدم  ّ .. رضى الضیف عنھاُ

ًویفضل البدو شرب القھوة في الدیوان ویسمیھا البعض المضافة، والدیوان یكون مفتوحا لیال نھارا في منزل أحد وجھاء  ً ً
.العشیرة، ویمكن أن یكون في العشیرة أكثر من دیوان

قهوة بدو اجلليل
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."الصمت في عصر الضوضاء" في كتابھةب النرویجي ارلنغ كاغا یكتب بحكمالمكتشف والكات

عاش الكاتب أرلنغ كاغا فترة شھرة طویلة في النرویج.
كان محامیا حصل على شھادة الدكتوراه في الفسلفة، وفاز على رانولف فینس في أوائل التسعینات لیصبح أول شخص یصل إلى 

والتي . 1996كاغ فورالغ في عام "دار نشر تدعى أسس أیضا . القطب الشمالي، القطب الجنوبي، وجبل ایفرست" القمم الثالثة
أرلنغ كاغا كاتب ومستكشف وناشر وجامع . تنشر الیوم مئات من الكتب ویبلغ حجم مبیعاتھا سبع ملیون جنیھ استرلیني في السنة

.للقطع الفنیة ووالد لثالث مراھقات

ّأمضى أرلینج كاجا المستكشف القیاسي خمسون یوما بعیدا عن 
" : فلسفة المكتشفین"یقول في كتابھ . البشر، وحیدا في القطبجنس 

. ُالسكون في القطب الجنوبي أكثر عمقا ، ھنا للصمت صمت یصمتھ"
في البیت . یمكن أن یسمع ویرى بوضوح أكثر من األصوات األخرى

صوت الرادیو مفتوحا على الدوام، كما رنین الھاتف ال یتوقف، 
لكن ھنا . أصوات عدیدة بالكاد أسمعھاّوضجیج السیارات التي تمر ،

في القطب الجنوبي ، عندما ال تكون الریاح یكون الصمت أكثر 
في مذكراتي كتبت بعد ستة وعشرون . سكونا عن ذلك الذي في البیت

في ھذا المشھد الالحدودي . ّیوم، ھنا الصمت صاخبا أحسھ وأسمعھ
ال تبدو مرعبة وال تلك المساحات الصامتة . كل شيء یبدو ال نھایة لھ

في البیت بالكاد أالحظ ما . تشعرك بعدم االطمئنان بل مریحة للنفس
یجري من حولي، لكن ھنا أصبحت منجذبا لذلك السحر الخرافي 
ّلدرجة أنني أصبحت جزءا ال یتجزأ من المكان، ذلك الصمت أمسى 

." خلیلي، أستطیع اإلصغاء الیھ وكلي شغفا

لھم الفرصة لقضاء ایام عدیدة في وحدة منعزلة عن العالم والبشر وخصوصا في مكان موحش ونائي لیس الكثیرین من سنحت 
أحد أھداف الرحلة اإلستكشافیة إلى القطب الجنوبي، أن تكون معزوال طوال مدة الرحلة لمدة خمسین، ستین ." كالقطب الجنوبي

. أو سبعین یوما

لم . آخر شيء فعلھ على متن الطائرة رمي البطاریات. یران أن یأخذ معھ الرادیوّاضطر أرلنغ كاغا من قبل الكفیل وشركة الط
حینھا حصل . لذلك حملھ معھ في الزالجة طوال ألف وثالثمائة كیلومتر. یكن من الصواب التخلي عن الرادیو خارجا على الجلید

.ّعلى العزلة التامة التي كان یتوق إلیھا

شف القارئ محطات مثیرة للدھشة عن قوة السكون ومدى أھمیة االنعزال عن العالم أحیانا، سواء في ھذا الكتاب التأملي یكت
. في عمق غابة ، أو وأنت تأخذ دوشا أو على حلبة الرقص

الصمت
يف عصر الضوضاء

زكیة خیرھم
المغرب



یل-42 د|ال اني::6رقالع ال 2017ت

یقول أرلنغ كاغا یمكن للمرء تجربة السكون المثالي إذا كان یعرف إلى أین ینظر، ومن خالل نمو المعرفة الذاتیة واالمتنان، 
في . حینھا سیجد قطبھ الجنوبي في مكان ما من حولھ. وأن یأخذ المرء نفسا عمیقا ثم یستعید للولوج بنفسھ إلى السكون. التساؤلو

لكن ما خالل جمیع األیام التي تلت ظلت تلك الطبیعة على ما ھي علیھ: "یقول" تجربة المكتشفین" كتابھ الذي یحمل عنوان 
.ال إنسان، ال حیوانات وال طائرات. خالل ثالثة أسابیع لم أر ولم أسمع إشارة واحدة للحیاة. تغیر مع الوقت ھي عالقتي بھا

تركت حوالي خمسمائة كیلو متر ورائي، وكان حوالي ثمانمائة كیلومتر 
لم یعد الجلید والثلج أبیضا ، ولكن یتخللھ لمعان من . ّأمامي علي قطعھا

من ظالل مختلفة من اللون اللون األصفر واألخضر واألزرق، وعدید
بدال من التفكیر في أن المسطح مسطحا، أدركت بالتأكید أن . األبیض

ُالمسطح أیضا یتضمن اختالفات ومناطق شكلیة صغیرة والتي تشاھد من 
. ّقریب كأعمال فنیة وتدرجات من األلوان تستحق التركیز علیھا

وتلك المساحات . سعیداعظمة المناظر الطبیعیة واأللوان من الثلج یجعلني 
تعلمت أن اللون األزرق ھو لون . المسطحة جمیلة أیضا كما الجبال

ّالشعر، األبیض یرمز للنقاء، واألحمر للحب ، واألخضر لألمل، ولكن 
ھي اآلن . ما ترمزه األلوان یرجع لي. ھنا ال یبدو ھذا التصنیف طبیعیا

د یرمز األبیض غدا ق. جمیعھا ترمز للشعر، وللنقاء وللحب واألمل
".واألزرق إلى العاصفة والصقیع

: یقول ارلنغ كاغا 
ثم نحمل الھاتف المحمول، ونتحقق من األخبار من . نشعر بالقلق والتوتر إذا لم یحدث شيء. لقد نسینا كیفیة التعامل مع الصمت"

".الجنون نحن في طریقنا إلى. وسائل االعالم االجتماعیة، والبحث في الجوجل عن أي شيء

یقول أرلنغ كاغا أن األمر یتعلق بالخوف، . یتحدث عن الخوف من الصمت ألن الصمت یتطلب منك أن تتساءل" جون فوس"
ّمن السھل التركیز على الخارج، في حین على نفس القدر من األھمیة التركیز على . الخوف من التعرف على الذات بشكل أفضل

. األفكار
: ي كتابھویطرح ثالث اسئلة ف

ما ھو الصمت؟ وأین ھو؟ 
ولماذا الصمت مھما؟ 

الصمت ریاضة فكریة تحفظ التوازن وتجعل المرء یعود الى . ثم یستطرد قائال أن الصمت لغة الحكماء والسكوت لغة الجبناء
لغة الكالم، وحین تتعطل ثم یشرح الفرق بین لغة الصمت التي ھي عكس . ذاتھ الداخلیة بعیدا عن األفكار المتزاحمة داخل عقلھ

ّفالصامت یستطیع الرد لكنھ آثر عدم الرد، بینما الساكت قد یكون جبانا . ھذه األخیرة تبدأ لغة الصمت، التي تختلف عن السكوت
.أو أن الشخص مقترف لخطأ فأعلن االستسالم بالسكوت. أو لیس لدیھ شيء یقولھ أو فقد الحجة

أن الناس لدیھم من القواسم المشتركة أنھم ال یستطیعون الجلوس من " فیلسوف بلیز باسكال، في القرن السابع عشر، كتب ال
نتوقع حدوث أمور كما نتوقع اإلجابة لما نقوم بھ، ونعیش . وھذا السلوك أصبح الیوم ظاھرا بقوة من ذي قبل." غیر فعل شيء

ونصبح عاجزین على اتخاذ قرارات سلیمة في حیاتنا ضغطا في عقولنا تجعلنا معرضین ألمراض ، كما أفكارنا تصبح مشوشة
.ورؤیتنا لألمور بمنظار سلیم

ألكثر من ملیون دوالر، وھذا یدل على " الصمت في زمن الضجیج" أشترت دار بنجوین للنشر الحقوق األنجلیزیة للكتاب 
. یاتھمان المھتمین باقتناء الكتاب كاھتمامھم بالبحث عن الصمت الذي یفقدونھ في ح

: في بیان صحافي، قال میغیل أغیالر، نائب بینغین راندم ھاوس في مدرید
الصمت ھو بال شك جزء من حل المشكلة . أصبح من الواضح بشكل متزاید أن الضجیج ھو مرض أساسي في المجتمع الحدیث"

الى موسیقى ھادئة أو صوت المطر اللجوء للصمت ویركن اإلنسان إلى نفسھ نصف ساعة من غیر التفكیر في شيء والسماع".
.ذلك مفتاح سالم النفس والجسد والروح. والعصافیر أو موج البحر

یقوبل الكاتب ارلنغ كاغا أن الصمت مھم بالنسبة لھ وانھ ال یزال یستخدم الطبیعة للعثور علیھ؟ یحب المشي في اتجاه واحد 
.لبیتحتى یحصل على الھدوء، تاركا كل االلكترونیات في ا



43 – The Alternative | Issue No.6 :: November 2017

الموسیقى السعیدة تنبعث من القاعة الصاخبة.

اللیلة باردة، والعتمة في كل . ّأمد نظري إلى السماء، فیلوح منھا الحزن. وأنتظر... ّأجلس في مكاني وحیدة، أھز أرجوحتي
، وفي خاطري تتشابك أفكار كثیرة، تمزق روحي، تتصعد من نفسي زفرة ألیمة. البرد یلتف حول عنقي، یخنقني. الجوانب شائعة
.تقطعني أشالء

تلك . ال تلتفتان... تفرحان... تضحكان... ّصورتك وأنت معھا أمام عیني ماثلة، ترقصان
ھي صدیقتي التي عرفتك علیھا بنفسي قبل أقل من شھرین، دون أن یخطر ببالي وال للحظة 

ھا؟أم أنك أنت الذي خطفت... أنھا ستخطفك

َتنازلت عني بكل بساطة ... ُأنا التي أحببتك بكل جوارحي وتنازلت عن كل شيء من أجلك
.ورمیت مشاعري بسیف األلم والخذالن

وأنا ال ، "ستجدین من یحبك أكثر مني. الزواج قسمة ونصیب": َإذ قلت لي... ّحطمتني
. أرید غیرك أن یحبني

، تمسك بیدي، أنظر إلى عینیك، فأرى جمال الكون فیھما، أریدك أن تكون معي في كل لحظة
ّأتوه في عالم جمیل، بعید، أسمعك تقول لي أعذب الكلمات، وتضمني إلى صدرك فأشعر 

.بدفء روحك وأسمع نبضات قلبك تنادیني

.حبك كان مجرد وھم وكلمات. أعرف اآلن أنك لم تحبني. أنت لم تحبني... ولكن

صورتك . ّأفكر بك، ولكن، أفكر بك في كل لحظة، أتخیلك معي في كل لحظةال أرید أن 
.ُتأبى أن تفارقني، تخترق حواسي وتحرق جوارحي

ولكن، دون ... أحاول عبثا أن أطردك من عقلي وتفكیري، أن أنتشلك من داخل قلبي
.جدوى

ي وكل حواسي، شيء ما أقوى مني یسیطر على كیان. دون جدوى... أحاول أن أكرھك
.یجرفني إلیك ویقتلني الشوق لسماع صوتك

ِأرجوك أن تنسیني وافرحي من أجلي ومن «. قلت لي أمس على الھاتف وأنا أشكو لك حزني ووجعي".ِعلیك أن تنسیني»    
ِلو كنت تحبیننا أرجوك أن تفرحي من أجلنا فنحن االثنان نحبك ونتمنى لك كل الخیر والفرح. أجل صدیقتك ِ ِ".
.ُوغرقت في الدموع من جدید... ّثم ودعتني

أھذا ھو قدري؟ أن أعیش طوال حیاتي في العذاب والحرمان؟: أتساءل
ال شيء في اللیل یعین على . وحیدة، والقلق یسري تحت جلدي، وسیاط الغیرة تلھب جسدي وتحرق دمي... جالسة في مكاني

أنتظر، ... أجلس في مكاني. حالكة غاب فیھا ضوء وجھك، واجتاح الفراغ حیاتيلیلة. المرارة تتعمق في صدري. الحزن
.والدقائق تمر بطیئة كألف عام

وأنتظر... ّأھز أرجوحتي... ال أعرف ماذا أنتظر، ولكنني ما زلت أنتظر

إنتظار
حوا بطواش

فلسطین
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كان یوما ھاھنا..

ً، كان كمثل كل العصافیر ھنا ، مدورا أسمر ..ن ینادیھ اآلخرون عصفور األمس ، أو عصفور الظل كما كان یحب أ
ًالریش ، ضعیف الجناحین ، دقیق العین ، وإن كانت بصیرتھ المحلقة دوما فوق التفاصیل الصغیرة لحیاة أقرانھ من صغار 

..ًالعصافیر ، قد جعلتھ محط األنظار ، فأدرك ذاتھ مختلفا عن الجمیع

وكان
ًالملصقة فوق منزلھا القدیم الذي لم یكن یبعد كثیرا عن النھر ، " ابنة الغجري" فوق شباك صغیر من شبابیك ًأن حط یوما .. 

ًذلك المنزل الذي كان الجمیع یخشون االقتراب منھ إذ كانوا یعرفونھ بیتا مسكونا تغشاه األشباح والعفاریت ، وكان  –بالفعل –ً
ًتراشقة ، القائمة كسیاج یحوطھ خلف الباب الحدیدي المغلق دوما والمزین برسوم صدئھ یبدو ھكذا في قیامھ وسط لفة النخیل الم

..لوجوده شیطانیھ مفزعھ

فلما أن حدث وحط العصفور الجريء فوق الشباك الصغیر ، كانت 
، فقد حدث وأن وقعت عیناه ..ًتلك ھي البدایة لقصتنا التي قد ال تتكرر أبدا 

، وكانت نظرة تعقبھا ألف حسرة ، فقد كانت ھي "جريابنة الغ"على وجھ 
، مثل كل نساء الغجر الیافعات ، امرأة طفلة لم یتعدى عمرھا الثالثة عشر 
ًعاما ، وكانت أیضا مثلھا مثل أي غجریة أصیلة ، تعشق ھاتیك الطیور  ً
المحلقة في المدى الرحیب ، مثلما تعشق الجیاد والنار والغناء عند 

..الغروب

ھكذا بدأ العشق المستحیل ، ما بین عصفور األمس والمرأة الطفلة 
، حین أصبح لقاء الصدفة ھذا ، ھو لقاء یومي اتخذ لنفسھ من الغروب … 

، وكأنما صارت ھي إلیھ العش الحمیم والمأوى األخیر ..ًعالمة وموعدا 
ا فوق ، وھو طائر النار الذي یحمل معھ أحالم فتیات الغجر ، لیحلق بھ..

كل الحدود المزیفة التي یصنعھا لھن اآلباء الھاربین من جلودھم ، 
.المتطلعین إلى حیاة االستقرار داخل المدن الصناعیة الغریبة

وكان كلما آتاھا ، رآھا في ثوبھا الزاھي ، المصنوع من أوراق 
الورد ، والمنقوش كأنھ زھرة عباد الشمس تشرئب نحو الفضاء والنور ، 
أما ھو فكان قد اعتاد أن یلقى بین شفتیھا ما یحملھ بین ضفتي منقاره 

حبة قمح أو شعیر ، عود ریحان ، قصبة من غصن فل أو .. الصغیر 
ً، لتجمعھا ھي یوما بعد یوم خیوطا في ثوبھا الجمیل..یاسمین  ً .،

أغنیة البكارة الشھیة ، حتى یأخذه الطرب فیما تطلق إلیھ بعضا من نغمات صوتھا المسحور ، تغنى–بعدھا –وكانت ھي 
ًھو یستحم بعسل العینین الحالمتین ، فال یملك إال أن یحلق نشوانا في دوائر ال تنتھي ، حتى تلقى بھ أجنحتھ الواھنة بین جدائل 

ًأوقاتھ متقصیا تفاصیل الكیان ًنخلھ قریبة ، كان قد اختارھا مكانا للنوم یسمح لھ بالنظر إلى محبوبتھ النائمة من بعید ، فیقضى
.. وھكذا .. المرمري الذي كان یضئ كل لیلھ بلون جدید من ألوان األحالم الساخنة التي تمنحھا الحیاة لمثلھا من النساء األطفال 

ور العصف
وزهرة النرجس
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یة المرھقة مضت حیاة العصفور ما بین لقاء الغروب وأحالم اللیالي الفتیة وصحوة النھار التي كان ینطلق بعدھا في رحلتھ الیوم
.. ًما بین الحدائق والبساتین ، لیجمع أعوادا جدیدة من الزھور الندیة

..حتى كان أن جاء یوم

في حلم األمس الدافئ ، –على غیر عادتھا –فرآھا ما تزال نائمة " ابنة الغجري"على شباك –كعادتھ –حط العصفور 
ً، غیر ملق باال إلى ما طرأ علیھا من تغیر ، وإن التقطت ..صوتھا المسحورًفوضع إلیھا ھدیتھ وانطلق محلقا دون أن یسمع  ُ

ًبصیرتھ العمیقة بعض الثقل الذي یحملھ الھواء المحیط بھا ، لكنھ قاوم ھواجس الضعف وتحامل على جناحیھ محلقا نحو األفق ، 
ًت مرتین أو ثالث، ثم انطلق جھة الشرق عابرا النھر ًوقد قرر في نفسھ شیئا لما تأكد لھ ما یعتري روحھا من ألم ، فدار حول البی

ًقاصدا بستان بعید كان یعرفھ منذ زمن ، إذ أنھ قد اختار أن یعود لھا غدا ببضعة أعواد من زھرة النرجس التي ال تنمو إال في  ً
ده في الحصول على أعداد منھا ، صحیح أنھ ال یدرى بالضبط لماذا ھذه الزھرة بالذات الیوم ، ولكنھ بذل جھ. ذلك البستان البعید 

..ًرغم بطء طیرانھ الیوم بعدما ألم بھ صباحا من إجھاد مفاجئ بسبب ثقل الھواء حول محبوبتھ

وفى الیوم التالي عاد العصفور متأخر فیما بعد الغروب بقلیل لیواجھ 
ًموقفا غریبا لم یفھم لھ تفسیرا ، ذلك انھ وفى طریق عودتھ أدرك حدسھ ً ً

ًنقطھ الوصول ولكنھ لم یرى شیئا ال البیت القدیم ، وال لفھ النخیل ، وال 
. ؟!، فھل أخطأ حدسھ في حساب المسافة . !حتى البوابة المكللة بالصدأ 

، وھكذا طار وطار طیران ..إنھا لو حدثت ستكون سابقھ أولى في حیاتھ 
ھ الحمیم الحائر الذي أضاع عنوان مكان أصبح فیھ وأمسى ، مكان ھو عش

، ولم یصدق ، فحلق ھذه المرة إلى أقصى ارتفاع ممكن ..ومأواه األخیر 
ورمى بنظره من عینیھ یقیس المسافة ویحدد األبعاد ، فیما قد اشتدت 

فضیلتھ الرئیسیة فھو من وصفھ الكاتب (ًأعصابھ النافرة محاوال التركیز 
نخلتھ .. ھا ھي .. ")القمة السامیة للتركیز الحي"بأنھ ) میشیلیھ(الفرنسي 

. ولكن أین الشباك ؟.. ، والبیت القدیم .القریبة

فالمكان كلھ قد غرق في أضواء وألوان مبھرة !. لم یعد ھناك شبابیك ترى
، ولم یكن علیھ سوى ..تقطعھا خطوط وأسالك وكریات ملونة بال حصر

الھبوط إلى أسفل حتى یستطیع الوقوف على ما تم ، والفعل ألقى بنفسھ
جھة المنزل بسرعة ھائلة وھو یكتم أنفاسھ الصغیرة ، ویبتلع ریقھ مخافة 
أن ینفتح منقاره فتسقط منھ زھرة النرجس التي قضى في سبیل الحصول 

..ًعلیھا یوما بأكملھ

ًلكن األمر لم یكن سھال ، فالبیت المسیج قد أحیط بألوان متعددة من 
ًأیضا، إذ كان كلما یقترب الحواجز المبھرة التي تغشى العیون واآلذان

یطارده صوت لفرقعة مدویة أو ضربات طبل أو صرخات نسائیة غریبة 
، عالوة على مالحظتھا في حالة العمى التي أصابتھ من شدة الضوء 

.ھناك
ًحاول مرة وأخرى وثالثة بال نھایة وأیضا بال فائدة ، حتى لقد بدأ كواحد 

والذین كان یراھم في حومھم من أولئك الذین یعرفھم من ذكور النحل 
لكنھ .. ًحول الخالیا المتناثرة بین الحدائق والبساتین التي كان یرتادھا یومیا

لم یتراجع ، وظل یدور  حول المكان ما بین صعود وھبوط ، دون أن یجد 
ًلنفسھ مكانا یحط فوقھ لیرى حقیقة ما یحدث ھناك فیما وراء ھذا الجنون 

…قتھ الغجریةالذي أحاط فجأة ببیت معشو

بكل ألوان األحالم –بضربة واحدة –وعندما أوشك على السقوط من الدوار والتعب ، لمح وجھ فتاتھ الجمیل ، وقد تلون 
، وعندما تبین لھ ..الساخنة التي كان یراھا منفصلة ، مفصلھ ، یوم بعد یوم فوق الشباك البعید الذي كان یعلق إلیھ عیناه كل مساء 

، ..عل ، كانت تخطو ناحیة لفة النخیل ناحیة الباب الحدیدي الضخم یكسوھا ریش أبیض ناصع من الرأس وحتى القدمأنھا ھي بالف
، فیھ نفس مالمح قومھا من الغجر الذین عاش على ..وحیث كان ینتظرھا ھناك رجل غریب متجھم الوجھ رآه ألول مرة ساعتھا

عینیھ للوھلة األولى ، فأطلقھما مرة أخرى بعد ما دار دورة واسعة تتیح لھ ، ولم یصدق ..حواف خیامھم خارج المدینة منذ زمن
..فرصة النظر عن قرب 

غیر أن عیناھا كانت تحملقان ذاھلتین في الفضاء ، وكأنما راحت تفتش عنھ وال تراه عبر ھذا الضجیج الملون .. إنھا ھي.. أجل 
.. الذي انشق عنھ المكان في تلك اللیلة
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.. ان وك
ًإن اشتعل العصفور األسمر الصغیر جنونا ، وظل یطیر إلى أعلى ما یستطیع بأقصى ما یستطیع أیضا ثم یعود للھبوط إلى  ً

ً، فیما كان الموكب االحتفالي الصاخب یمضى بفتاتھ بعیدا عن العش والمأوى القدیم ، إذ ما ..األرض مثل نجم مذیل احترق لتوه
ادھا إلى علبة سوداء منبعجة الشكل ، بدت لھ كحیوان أسطوري من ذوات األربع متناه القبح ، وھى لبث الرجل الغریب وأن اقت

ًتنطلق بھا مخلفة وراءھا دخان كثیف وضوضاء مفزعة كادا أن یفتكا بھ لوال معاودتھ الطیران ألعلى بأقصى سرعة مطلقا 
ًیصا أال یغیب عن عینیھ الدقیقتین ھذا الوحش األسود المنطلق ، فقد كان حر..العنان لجسده الطري یشق الھواء خلفھا أینما ولت

حتى وصل إلى أطراف المدینة وبالتحدید .. عبر طرق المدینة المظلمة ، مرة بمحاذاة النھر، وأخرى فوق الجسر القدیم، وھكذا 
!..عند تلك البقعة الكئیبة خلف مسلخ الموتى وفوق تل العقارب

–كما الحظنا –ًلمذھول العقل شیئا یفكر فیھ سوى متابعة خطى معشوقتھ اآلدمیة، فقد حدث كل شئ ھكذا لم یعد لدى عصفورنا ا
، كانت الصدمة كافیة لكي تغلق عین بصیرتھ ..بسرعة عجیبة ، لم تترك لھ فرصة التراجع ، أو حتى فرصة الحزن أو األلم 

..ذا كلھ ھو حیاتھ نفسھاًالعمیقة ، وتجعلھ یبذل جھدا فوق الطاقة ، حتى ولو كان ثمن ھ

فما كانت إال لحظات معدودة حتى استقر فوق حافة منزل متھالك یستجمع ھناك 
أنفاسھ بینما یتابع في نفس الوقت حركة المرأة الطفلة التي طار خلف موكبھا ، ومن ثم 

خبة تبین لھ أنھا قد دخلت إلى ذات البیت الذي یقف أعاله تصاحبھا ذات األصوات الصا
ًالمسعورة ، بصورة تفزع منھا أكبر الطیور  حجما، فما بالنا بعصفور مثلھ متناه الصغر 

ًوإن كان قد تماسك في إصرار متمالكا قدرتھ على االحتمال بانتظار !. مثل كرة الریش 
نھایة ھذا األمر ، فإنھ لم یكن قد حدس بعد الصورة التي ستكون علیھا ھذه النھایة ، التي 

والحقیقة أن تلك النھایة كانت تمضى نحوه بسرعة غیر متوقعة منذ .. ًبة جدا باتت قری
أن قرر اللحاق بتلك الفتاة التي تعلق بھا قلبھ الدقیق الحجم ، ولكنھ متسع اتساع المدى 

!..الرحب الذي صال فیھ وجال حتى ھذه اللحظات

ألضواء الملونة فالعصفور الذي لم تحول بینھ ومحبوبتھ أصوات الضجیج وا
المشتعلة حولھا، قد استطاع التقاط صرخاتھا المستغیثة داخل المنزل الكئیب الذي 
أدخلوھا إلیھ ، ومن ثم جن جنونھ واستمر یدور ویدور حول المنزل علھ یجد منفذا أو 
ًطاقة للرؤیة ، حتى راعھ أن یلحظ من خالل نافذة ما مكسورة منظرا ألقى فیھ الرعب ، 

ما یرى الطائر فقط، الفتاة الرقیقة ملقاة خلف باب مغلق في بركة صغیرة من فقد رأى فی
الدماء ، وقد غرق جسدھا كلھ في لون الحمرة الدامیة ، واختلطت األلوان على وجھھا 

ًلتصبح لونا واحدا ھو نفس لون الموت األصفر فما شعر إال وھو مندفع كعصفور .. ً
بتلك اآلسنة المدببة التي اخترقت جسده بلین ملتاث نحو الشباك المكسور ، غیر عابئ

وعمق ، فكل ما كان یفكر فیھ في تلك اللحظة من لحظات النھایة ھو أن یلمس للمرة 
األخیرة فم جمیلتھ الغجریة ، لیلقى إلیھا بعود النرجس المشئوم الذي كان ھو بدایة 

!..المأساة

م إلیقاظ الفتاة النائمة مثل مالك وعندما امتدت ید الرجل المتجھ.. وفى الصباح
ًمتھالك، شاھد على صدرھا شیئا ما جعلھ یشعر بغصة في حلقھ وأورثھ مرارة لم تفارقھ 

..! ًطیلة حیاتھ معھا، فقد كانت ھناك جثة مدماه لعصفور صغیر أسمر كروي تقریبا
افذة ًأمسك بھا برفق محاوال إخفاء امتعاضھ من ھذا الفأل السیئ وألقى بھا من الن

.. ًالمكسورة بعیدا

.. كانت ھي البدایة -وكما في قصص األفالم المیلودرامیة -لكن ھذه لم تكن ھي النھایة ، بل على العكس  

.. بدایة حیاة جدیدة للعصفور األسمر الشقي ، عصفور الظل 
تلفظ ورقة صغیرة من أوراق النرجس لم فبینما كانت ابنة الغجري تفتح عینیھا متجولة في سقف بیتھا الجدید، كانت شفتاھا 

فالشيء الذي لم تكن قد عرفتھ . في خدر غامض –ًأیضا –تدرى من أین جاءتھا ، في حین كانت یمناھا تتحسس جسدھا الجدید 
روح تنتظر الیوم.ولكن في غاللة من روح عصفور أسمربعد ھو أنھ وفى أحشائھا ترقد اآلن بذرة اللقاء األول مع زوجھا ، 

.الذي سیأتي قریبا لكي تنطلق من الرحم الدافئ نحو المدى الشاسع ، حاملة معھا كل أحالمھما القدیمة

.أحالم الغجر ، وكذا العصافیر ، في الحریة والنور
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عن البديــل


 البدیل مجلة شھریة فكریة ثقافیة

سیاسیة، تعنى بابداع الكاتب وحریة النص، 
.كانت تصدر باسم مجلة عیبال


 المواد المنشورة في المجلة تعبر عن

رأي كاتبیھا، وال تعبیر بالضرورة عن 
رأي المجلة وفریق قانون، باستثناء الموقعة 

,باسم رئیس التحریر

 مجلة البدیل محاولة لخلق ثقافة بدیلة في
زمن العولمة، بادر إلیھا مجموعة من 
االكادیمیین والفنانین والنشطاء السیاسیین 

.الروروبیینالعرب وا

 مجلة البدیل غیر تجاریة وغیر ذات نفع
مادي، تغطي تكالیف إصدارھا من جھد 

.ووقت فریق عملھا

 مجلة البدیل مستقلة وال تنطق باسم نظام
.أو حزب أو سفارة

 ترتیب المواد یخضع العتبارات فنیة
.بحتة ولیس ألھمیة إسم الكاتب

الم مجلة البدیل تفتح صفحاتھا لألق
الشابة والمغمورة لمشاركة إبداعاتھم 

.باللغات العربیة واألجنبیة

 المراسالت تتم باسم رئیس التحریر مع
ذكر إسم الكاتب بوضوح ورقم الھاتف 

.وعنوان البرید االلكتروني

 ترسل المواد بصیغةWord غیر ذلك
.تتعرض المادة لعدم النشر

من یشكر فریق قانون وفریق البدیل كل
ساھم في إصدار ھذا العدد وإغنائھ بالمواد 

.الفكریة واالبداعیة

 نسخة ورقیة، 300طبع من ھذا العدد
وزعت على المراكز الثقافیة في أمریكا 

.الشمالیة وأوروبا
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