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 من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة الكاتب

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

  .كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة
  

عربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي، إلى إثارة السؤال الثقافي ال مجلة الكاتبتقصد 
الفكري، بل وحتى السياسي في زمن  –المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التالحم بين الثقافي 

لمثقفين قد أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات وا
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك 

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

هض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ين
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، والبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

ويعة، لو عانقت فيها س مجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحرية، ول
  .أقالمكم واحتضانكم لها، وال وقت يمر دون بشاراته

  
  :وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجل كاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
رجمة دراسات عن المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وت

الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع 
 .موسيقيين أكاديميين غربيين

 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو كأعمال ال كاتبيشجع ويتبنى فريق ال
، عدة لغاتالتي تصدر ب كاتبة الالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجل

كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في األوطان األم 
 .أو المهاجر

 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء يبحرية الفكر والتعبير، و فريق مجلة الكاتبمن يؤ
 .المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانون

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين االوروبيين والعرب في التبشير  فريق الكاتبعمل ي
تصادي مع دولة بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واالقفي الشرق بضرورة السالم 

إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن أن يكون هنالك 
سالم في ظل االستمرار بسياسة االعتقاالت الجماعية، ومصادرة األراضي، واالعتداءات 

 . العسكرية التي ال تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

إنما . االلكتروني عبر نشر بعض االعالنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق الصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين 

 .بانتاجهم الفكري
 فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي يعمل. 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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 لباس الفرد يتعلّق . األوروبيين الذي يمنعونه يتساوى في الموقف من الحجاب، موقف إيران الذي يفرضه وموقف بعض
يسير العالم نحو . هو جزء من آداب السلوك الذي يختارها الفرد. بالحرية الفردية، والمسألة اختيارية، ويجب أن تبقى كذلك

بعد سنوات أو كثير من األمور التي يفعلونها بخصوص التعري ال يألفها ذوقنا، وربما تغيّر األمر في مجتمعاتنا . اإلباحة
ً أو بعتبر منكراً . أجيال المسألة في هذا . لكن الحجاب مسألة تتعلّق بما أشاحت عنه مجتمعاتنا في الماضي، ولم يكن عيبا

  . األمر تتعلّق بالسيطرة السياسية، كما يبدو واضحاً مما يجري في إيران
  

في كل . أة ال تصلح إال للحمل والوالدة والخدمة المنزليةإذ يعتبر أهل النظام أن المر. أما في أفغانستان فاألمر أشد هوالً 
كان تطّور وضع المرأة لصالحها قبل ما سمي بالصحوة اإلسالمية في الربع . المجتمعات اإلسالمية نظرة دونية للمرأة

ً نحو األمام بل تراجع سريع الى ال. األخير من القرن العشرين، وهو عكس ذلك اآلن وكي ال . وراءلم يكن التطّور بطيئا
نكون كمن يدفن رأسه في الرمل كي ال يرى ما يحدث، علينا االعتراف أن مجتمعاتنا اإلسالمية ال تتقدم في العقود األخيرة، 

والتأخر ال يصيب ناحية من نشاط المجتمع أو جزءاً منه بل هو تأخر يصيب عموم مجتمعاتنا، وإن كانت هناك . بل تتأخر
  .استثناءات

  
المهم أن وكالء هللا على األرض، . ربما كان العكس هو الصحيح. لتديّن في مجتمعاتنا لم يكن أقل مما هو اآلناألرجح أن ا

واستخدموا بكل انتهازية . باألحرى من يعتبرون أنفسهم كذلك، وجماعات اإلسالم السياسي، ربطوا أنفسهم بأنظمة االستبداد
. تالية سياسيا وعسكريا واقتصاديا، والتي أدت الى نكسة في المزاج الدينيالمزاج الديني العام، والناتج عن النكسات المت

، 2011منذ الثورة العربية عام . هؤالء استخدموا هذا المزاج الديني المتراجع في خدمة الثورة المضادة وأنظمة االستبداد
، والى جانب ظالمية تُسيء الى كانت مواقف جماعات الدين السياسي المنّظم ضد خيارات الناس وضد الحريات الفردية

بل هي في صميم ما . هي ليست استثناًء يُثبت القاعدة. لم تكن داعش استثناًء بل كانت وما تزال أكثر تشدداً . الوعي بالتقدم
  . يُسمى الصحوة اإلسالمية، وركناً من أركان االستبداد

  
في كل دين تعددية تسمح بالشيء . السلطة أو خارجها داعش وأخواتها تشبه كل جماعات الدين السياسي، مما كان منها في

“ الشيء ما”هذا . تُستبعد النكسات السياسية واالستبدادية في الموضوع. شيء ما أصاب ثقافة المجتمعات اإلسالمية. ونقيضه
االستبداد . ستمرارنهضة القرن التاسع لم تستطع اال. ال يجري التطّرق إليه في األدبيات الشائعة وان استخدم بكل انتهازية

لم نجرؤ على القول أن في الدين الشائع . لكن هناك ما هو أعمق من ذلك. وتسييس الدين كانا حائلين ضد هذا االستمرار
الوعي الديني سوف يلحق تطّور المجتمع، ربما كان االعتقاد الشائع هو أن التطّور في . عطب وبالتالي لم نسع الى مقاربته

ً من حساسيات تعيق الممارسة السياسية وُطِمَس البحث قي . فعلى الذين يتصدون لإلصالح عدم المساس بهذه الناحية خوفا
الوعي الديني، وجرى تحاشي التنقيب في الموضوع سوى في بحوث أكاديمية صدر معظمها في الغرب، ولدى االستشراق 

وجاءت إدانة االستشراق لتعّمق هذا االتجاه في الوعي السائد، وخاصة لمن تلبسوا دعوة الثورة حتى . جديدالقديم وال
في نفس . بالعكس، كثر حديث الكتبة والمثقفين عن التسامح اإلسالمي، وأهملت الجوانب المناقضة. االجتماعية الشاملة

. ظهرت الصورة براقة. ما طرأ وما سوف يطرأ. لكل شيء الوقت طغت موجة القول أن في الدين، وخاصة القرآن، حلول
  .نار تحرقنا اآلن. في حين أن البريق كان يخفي سخاماً كالنار تحت الرماد

  
في الوقت الذي كان يتوّجب الخيار بين الحرية الفردية والضمير الفردي في مواجهة ذيول التحرر الوطني، وطغيان 

كما صار . لخيار الثاني، وكانت االنتكاسة في الوعي الديني، بل هي انتكاسة المجتمع كلهالمجتمع على الفرد، أُخذ بتالبيب ا
اإليمان يكون فردياً، وما عدا ذلك من األفعال والممارسات الجماعية ال تدخل . المجتمع بال مواطنين، صار الدين بال إيمان

والضمير ال يكون إال فردياً؛ وما هو . ة ونابعة من الضميركذلك الحرية ال تكون أال فردي. في باب اإليمان، وال تتالزم معه
جماعي من مسميات التحرر الوطني وطقوس المهرجانات الجماعية، والمسيرات، وحتى التظاهرات، تأييداً للحاكم المستبد، 

السرية، ما ال تبطنه  يمكن أن تكون المشاركة فيها تزلفاً، ونفاقاً، وإظهارا للحاكم، وأتباعه من الرقباء وكتبة التقارير
ً (الجماعة المتشكلة من أفراد مؤمنين . الضمائر ً فرديا ليست مجرد قطيع، وهي مثل الجماعة المكونة من مواطنين ) إيمانا

ً في قراراتها ً فيها، ومساهما حينها ال يكون المجتمع رعية تساق بل جماعة . يعتبر كل منهم نفسه صنوا للدولة، وشريكا
واإلصالح الديني إذا حصل يرتكز على . الدولة الحديثة تتشّكل من مواطنين ال من رعايا. تسيّد عليهاأحرار، تسوق من ي

وما كان صدفة أن جماعات الدين السياسي . وكل ما عدا ذلك يدخل في باب القطيع. اإليمان الداخلي النابع من الضمير
  .الحرية الفردية نقيضهما. السلطةالرعايا في الدين كالرعايا في سياسة . دعمت كل حكم استبدادي

  
كل اصالح ديني يتطلّب أن تكون ممارسة الطقوس طوعية، وأن ال تفرض المؤسسة الحاكمة تأدية أي منها، كما أنها ال 

الطوعية والفردية يتالزمان، كما القسر وفرض آداب السلوك؛ . تفرض أيا من أنواع السلوك الفردي بما في ذلك اللباس
ً فيما يتعلّق بما هو ظاهروالجماعة تكو ً وتسامحا الدين قبل صعود ما سمي الصحوة اإلسالمية كان طوعيا . ن أكثر تماسكا

 ً المجتمع اإلسالمي بعد االستقالل، ومع تجذر االستبداد أصر على قمع الضمير والحرية الفردية، . وفرديا، وأكثر تسامحا
  إيمانوتالزم ذلك مع الدين السياسي، الذي صار ديناً دون 

  



  

 لبنان
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  تطبّع"إنضمت اإلمارات العربية المتحدة الدولة الخليجية، الى قائمة الدول التي "
  .العالقات مع إسرائيل وتقيم عالقات مباشرة علنية معها الى جانب مصر واألردن

  
هو تعبير منحوت بعناية إلخفاء المعنى الحقيقي للعالقة مع إسرائيل، " تطبيع" إن تعبير 

طبيعية، وهذا يتطلب وجود وضع غير طبيعي بين طرفين، فالتطبيع هو جعل العالقة 
هو " للتطبيع"غير أن المعنى الحقيقي . سرعان ما يتطبع بعدها ويتوازن ما بينهما

الدخول تحت جناح الدور األمريكي اإلسرائيلي، بكل ما يتضمن من هيمنة وتغيير ثقافات 
  .وب من الدرجة األدنىالشعوب أو قولبتها وفق النموذج األمريكي اإلسرائيلي كشع

  
إن اإلدعاء بكون التطبيع سيضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته هو كذب، وقد 

ً من مسيرة التطبيع بين مصر وإسرائيل تصاعد األطماع  40كشفت أكثر من  عاما
اإلسرائيلية وتوسعها والغائها للوجود الفلسطيني، بل ضم أجزاء من األراضي السورية 

.... الجوالن واعتبارها إسرائيلية، والتلويح بكون سيناء تابعة إلسرائيلالمحتلة في 
  .وهكذا

  
إن الوقائع تشير الى أن إسرائيل ال تعترف بحدود، كما إن شعار من الفرات الى النيل، 
وهو شعار توسعي إمبريالي، يحاط بصبغة تلمودية عقائدية ويجري تكريسه كحق فوقي، 

م في إسرائيل يقر بكونها دولة يهودية، فإن كل ما هو وحيث أن النظام الحاك. الهي
  .تلمودي هو سياسي، وبالتالي يجب تحقيقه مهما كان الثمن

  
واألخطر من هذا إن الدولة الكهنوتية إلسرائيل تعتبر اليهود شعب هللا المختار، وهذا أحد 

أدنى،  أعمدة السياسة والنظام السياسي وهو يتضمن معنى إن كل ما هو غير يهودي هو
  ".ديمقراطية ناعمة"ويجري التعبير عن هذه السياسة بأشكال 

  
إن المشكلة اليهودية التي نقلتها الرأسمالية من أوربا الى الشرق األوسط تسببت في وضع 

  .أكثر من معقد، وغير قابل للحل، وهو يصيب بالصميم ذات االنسان
  

تقرير المصير للشعب لم تقم بريطانيا، خالل مرحلة وعد بلفور بطرح موضوع حق 
العبراني المتواجد في فلسطين، بغض النظر عن حجمه قبل الهجرات والتهجير القسري 
أو المقصود للعبرانيين اليهود من باقي مناطق العالم وتجميعهم قبل إعالن الدولة 

وفي الحقيقة . وهي، أي بريطانيا التي تدعي الليبرالية والتطور الحر للتاريخ. اإلسرائيلية
ن تدعو للتطور الحر هو أن تدعو ألن تأخذ القوة األكبرمجراها في السيطرة بيسر أ

  .وتوفر لها فلسفة عامة، وهذا ما كان عليه وضع بريطانيا العالمي يومئذٍ 
  

لقد قررت بريطانيا إنشاء دولة يهودية وقامت بتهجير شعوب بكاملها واقتالعها من 
ورغم قوة الحركة المناهضة للصهيونية . اتاريخها كما حصل في العراق بمعونة ممثليه

في العراق بين اليهود أنفسهم، وبخاصة االشتراكيين، وأبرز مالمح تلك الحركة كان 
نضال شاؤول طويق وهو شيوعي عراقي كان يقود التظاهرات المعادية للصهيونية في 

باقتالع وساهمت بريطانيا . ، وقد تم قتله على يد الحكومة العراقية1946بغداد عام 
 ً   .الشعب الفلسطيني وشردته في أصقاع األرض وخلقت عداءاً مستعصيا

  
عاماً على إنشاء إسرائيل، أصبح هناك أحفاد لمن ولد في إسرائيل من  70فبعد أكثر من 

" إسرائيلي"وعاش كـ" إسرائيلي"المهاجرين، وهذا الجيل الذي يشكل اليوم شعباً ولد كـ 
ضمن االيديولوجية االسرائيلية والصهيونية، إنه يهودي ويهودي، وهذا يعني إنه اعتبر 

ً أو ملحداً  وهنا أصبح االنسان نتاج األيديولوجية والمصالح .تلمودي حتى لو كان علمانيا
الرأسمالية وليس نتاج تاريخه وحضارته، ويصبح حتى في وجوده كفرد، هدفاً للمخالفين 

خاصة القوميين واالسالميين، وعدواً للسياسة األمريكية واإلسرائيلية من المتطرفين و
  .مهما بلغت درجة معارضته للنظام السياسي في إسرائيل

  
تم ربط مصير االنسان العبراني أو اليهودي بالدين اليهودي وبأرض اسرائيل، فاصبح 
رهينة تاريخية بعنوان التفوق العرقي والديني وبكلمة أصبح وجود كيان قائم على أساس 

 ً ً بحيث يصبح والّدة للعرقية والتعصب القومي والديني في  الرس والدين واقعا سياسيا
وأصبحت الميكانزم المعقد الذي ربط مصير اإلنسان بكيان أوجدته . المنطقة والعالم

  .متطلبات اإلمبريالية، وسيلة لتوليد وتفاقم العنصرية
  

ق في ذات في إجتماع مع النقابيين االشتراكيين المناهضين للحرب واحتالل العرا
إن الصهيونية فصلتنا عن : "أميركا، تحثت إشتراكية أمريكية من اصول يهودية قائلة

العالم، وأنا رغم اني اشتراكية ومناهضة للصهيونية وللرأسمالية اال أني محسوبة 
  ".كيهودية وأعاني من التمييز بسبب تلك السياسة

  
  ي ديني عنصريان على أساس عرقــكي ام ــة شعوب العالم عارضت قيــوحيث أن أغلبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
إستيطاني، فقد وقفت الدول العظمى مجتمعة بما فيها اإلتحاد السوفيتي السابق مع قيامه  

  .وترسيخه، ليصبح عالمة على لي ذراع البشرية من قبل الرأسمال
  

قبل الفلسطينيون بحل التقسيم ثم بحل الدولتين ووقعوا إتفاق 
ً من مطالبهم لم تتحقق،  اوسلو منذ أكثر من ربع قرن، ولكن أيا

وتواصل االستيطان وتواصل تجريف البساتين والتهجير والقتل، 
لحد إن أراضي الفلسطينيين تآكلت ولم يعد لهم أرض بالمعنى 

  .الجغرافي للوطن أو البلد المستقل
  

َ لتنامي الطغاة القوميين المنادين بإسم فلسطين  من جانب آخرشكل وجود إسرائيل منبعا
عاً ألشد الحركات عداءاً لإلنسانية وهي حركات اإلسالميين وهم جالدو الشعوب، ومنب

الذين ينشرون العداء الديني والعرقي ومعاداة الغرب وقيم الحداثة ويذبحون الناس باسم 
وتحولوا الى قوى سياسية حالت دون التطور االجتماعي والسياسي . نشر القيم اإلسالمية

  .وعمقت مآسي الشعوب المبتالة بهم
  

ا يدل على إن إسرائيل وأمريكا ستقيم دولة فلسطينية مستقلة وليس ثمة ما يدل ليس ثمة م
بل األخطر، هو . على إن التوسع اإلسرائيلي على األرض وفي السياسة سيتوقف عند حد

إن الطغم العليا القائدة للرأسمال العالمي تدير الرأسمالية بنكهة تتماهى مع النكهة 
ترسيخ قيم تفوق عرق بعينه والنظر الى البشرية كجموع الكهنوتية، وأخطر ما فيها هو 

من الدرجة الثانية وتوجيه الحكومات والرأسماليين الذين يتحكمون بالشعب الى تبني 
  .وتكريس هذه النظرة مع ضمان إبقائهم في السلطة

  
  .التطبيع هو الخضوع غير المشروط للسياسة التي يجري تنفيذها خطوة فخطوة

  
إسرائيل ليست مجرد صراع بين العرب والعبرانيين أو بين مسلمين إن قضية فلسطين و

إن قضية فلسطين والقضية اليهودية ومصير اإلنسان فيها هو لب عالقة النظام . ويهود
الرأسمالي باإلنسان، وهي عصارة صراع التاريخ عبر القوى الممثلة لمراحله وخالصة 

وى المتحكمة باالنسان، وعالقة الدور التاريخي للدين كمبرر وكغطاء لمصالح الق
  .اإلنسان بجغرافيته

  
ال يقتصر وجود إسرائيل وعدوانيتها على محاربة الفلسطينيين، بل إن كل الدول في 
المحيطة قد تعرضت للعداء مثل لبنان، سوريا مصر والعراق الذي ال يجاورها، واليوم 

ومع تقوية . دان ومصريجري الصراع مع إيران وتأليب حرب المياه بين إثيوبيا والسو
الترسانة النووية واألسلحة الفتاكة تتعززقدرات إسرائيل وإمكانياتها على مهاجمة من ال 

  .يمتثل لسياساتها أو يقف في سبيل توسعها ونهجها
  

إن الحديث عن إمكانية قيام نظام إشتراكي أو علماني في إسرائيل بحاجة الى إعادة نظر، 
عني إلغاء الطابع الديني والعنصري لها، وهذا يتنافى مع فقيام إشتراكية في إسرائيل ي

وعلى االنسان الذي يقطن إسرائيل، سواء من السكان االصليين أو من . أركان قيام كيانها
المستوطنين، تعريف فلسفة وجوده، ال على أساس ايديولوجية الطغمة الحاكمة 

انسانيته وانجازاته ال عبر والحاخامات، بل على أساس االندماج بالمجتمع البشري عبر 
وهذه المهمة بإمكان اإلشتراكيين طرحها وطرح . القوة اإلسرائيلية واالبتزاز والتسلط

فلسفة حل معضلة العرق وربط مصير االنسان بالكيان السياسي والنظام السياسي 
  .إن الشعب العبراني بمعنى ما هو رهينة أكثر ما هو متفوق وحر. المتسلط
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  ًتعرضت أكثر من مرة لما يمكن أن يكون محاولة اغتيال أو حادثاً خطيرا.  
  

بعد أن كلفت بمسؤولية الحزب السياسية في الجنوب تحت االحتالل، غادرت إثرها صيدا 
م قيادة الحزب بل بقرار منها وبموافقتها، إلى بيروت، ثم سافرت في عطلة الصيف، بعل

في رحلة سياحية على حسابي ال من ضمن تلك التي كانت مخصصة للقيادات في كل 
صيف مع بطاقة السفر على نفقة الحزب وإقامة على نفقة البلد المضيف في المعسكر 

نصحني صديقي رفيق . أقفل مطار بيروت الدولي خالل وجودي في باريس. االشتراكي
قابلت أستاذاً في جامعة ". اإلقامة الجبرية"الرحلة شبيب دياب بأن أستفيد من هذه 

أعيد . السوربون وتسجلت في الدراسات العليا، وأقمت هناك وانتظرت إعادة فتح المطار
تشغيله بعد ثالثة أشهر، لم أنتظر بل عدت في أول طائرة، تلبية لنداء داخلي وواجب 

همايوني خالصته إعفائي من كل مهامي الحزبية " فرمان" فاجأتني القيادة ب. نضالي
التنفيذية واالبقاء على عضويتي في اللجنة المركزية للحزب، والسماح لي بقراءة 

  .محاضر الجلسة التي عقدت خالل غيابي
  

استنتجت من خالل قراءتي محاضر دورة االجتماعات أن قيادة 
م انتصار كبير الحزب بنت قرارها على أحالم جميلة وعلى أوها

من شأنه، في نظر القيادة يومذاك، أن يغير وجه لبنان والمنطقة 
، مباشرة في اعقاب 1983انعقد ذلك االجتماع في خريف (

قضى ). االنسحاب االسرائيلي من الشحار الغربي ومنطقة الجبل
، "من طراز جديد"ذلك القرار بإعادة بناء الحزب ليكون حزباً 

التي تنتظره بعد التحرير، وال " الكبرى"أي على مستوى المهام 
  .سيما استالم السلطة في لبنان وإحداث تغيير في النظام السياسي

  
ً للمقاومة التي كان الحزب  ال شك في أن تقليص رقعة االحتالل شكلت انتصاراً حاسما

، أي العام الذي نفذت فيه إسرائيل 1985الشيوعي بمثابة عمودها الفقري حتى عام 
لكن قرار الحزب كان . ا الثالث وتحصنت في ما كان يسمى الشريط الحدوديانسحابه

يخفي أزمته الحقيقية الناجمة عن تفاقم التناقض بين نشاطه الجاد والفاعل في عملية 
التحرير وبين نهج النظام السوري الذي كان له في المقاومة مآرب أخرى، والناجمة 

شتراكية، واالنهيار الكامل في حركة التحرر أيضا عن بداية االنهيار في المنظومة اال
تذكرت . ضحايا األزمات ليسوا في العادة من صفوف من يتسببون بها. الوطني العربية

حكايات أمي عن االستبداد، وتذكرت كيف داهمني الخطر واالستبداد من القاعدة الحزبية 
  .أيضاً ال من القيادة وحدها

  
، "الهمايوني"أولها ذاك القرار. أثرا في حياتي الحزبية بيد أن أحداثا كبيرة مؤلمة تركت

لم تكن األحداث . وألمه ناجم من كونه قراراً ظالماً، ومن كونه صادراً من ذوي قربى
األخرى أقل إيالماً، لكنني قاومت تلك اآلالم بصبر وعناد ولم أغتبط أبدا عندما بدأ يهوي 

احداً بعد اآلخر من برجهم الحزبي أمام الذين اتخذوا ذلك القرار أو وافقوا عليه، و
ً من  ناظري، بل رحت أمسك بإيديهم ألساعدهم على النهوض من أزمة كانوا هم أيضا
ضحاياها، بالرغم من أنني كنت أنا ضحية أزمة مزدوجة ، أزمة الحزب العامة التي 

دأت أتحمل جزءاً من المسؤولية عن تشخيصها ومعالجتها، وضحية أزمة القيادة التي ب
، على قول الشاعر "من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم " تخبط خبط عشواء 

  .الجاهلي زهير بن أبي سلمى
  

، بدأ هجوم الجيش االسرائيلي على لبنان ، وطلبت إلي القيادة أن  1982في حزيران 
أخرج من المدينة وأرسلت مرافق مسؤول المحافظة الرفيق حسن اسماعيل، الذي انتحر 

ً بذلكبعد تحري غادرت منزلي في مدينة . ر الجنوب من االحتالل، ليبلغني قراراً حزبيا
صيدا مع زوجتي إلى البقاع حيث أقمت هناك شهرين، كانت زوجتي تقوم خاللهما 
برحالت مكوكية وتنفذ مهمات نضالية بين منزلنا ومركز وظيفتها في الرميلة شمالي 

في نهاية الشهرين أبلغتني القيادة . بعلبك صيدا ومكان إقامتي في بيت آل شمص في مدينة
قراراً يقضي بضرورة عودتي إلى صيدا وتكليفي مهمة قيادة الحزب في الجنوب في ظل 

زوجتي قادت السيارة ونقلتني في أول شهر آب، مثلما سبق لها أن نقلت سواي . االحتالل
  .إلى صيدا من قيادات الحزب والحركة الوطنية، من بينهم مصطفى سعد، من بعلبك

  
فور وصولي بدأنا بتنظيم عملنا في القيادة السياسية، ضمن الحدود الدنيا، وأول نشاط 
قمت به هو التحضير الجتماع بين الشيخ محمود فرحات، الذي كان يشغل منصب المدير 
العام للمجلس اإلسالمي الشيعي األعلى والسيد دمحم حسن األمين في بيت أحد أقرباء 

صيدا، هيأت له وحضره معي محي الدين حشيشو عضو قيادة  األول في ضواحي
أما المجموعات . الجنوب، وذلك تحضيراً ألول نشاط سياسي في مواجهة االحتالل

العسكرية ،التي كانت تخضع لتنظيم سري ال تعلم به القيادة السياسية، فقد بدأت بتجميع 
المقاومة في الجنوب ضد جيش  ما تبعثر من أسلحة وذخائر، استعداداً لتنفيذ أول عمليات

  .االحتالل االسرائيلي
  

في منتصف شهر أيلول خسرنا في قيادة الجنوب أحد أبرز وجوه الحزب النضالية في 
مدينة صيدا، محي الدين حشيشو، ولم يكن قد مضى على تعيينه في القيادة اكثر من شهر 
ونصف، إذ اختطفه شباب من أبناء الحي ينتسبون إلى القوات اللبنانية، في اليوم التالي 

أنقذني من . بنانية بشير الجميل، وبات من مفقودي الحربلمقتل رئيس الجمهورية الل
خطف مماثل، يقظة زوجتي وجيران أوفياء شجعان أمنوا لي سبل التخفي عن أعين 

  .الخاطفين
  

في تلك الليلة نمنا على حريرأخبار تفيد بنجاة بشير الجميل من االنفجار، وكان ذلك خطأ 
بسبب ضعف وسائل التواصل وتبادل  كبيراً لم يكن بإمكان أحد منا تفادي ارتكابه

لكننا . إذ كان علينا أن نتوقع ردود فعل قواتية حتى لو لم يصب الرئيس بأذى. المعلومات
كنا سذجاً، أو أننا كلنا في قيادة الجنوب كنا ال نعرف عن الجانب األمني من الحرب 

ً للجانب شيئاً، وكنا نعتقد أننا منخرطون في صراع سياسي وعسكري ولم نحسب حساب ا
األخطر، أعني صراع األجهزة ذات النفوذ القوي في كل األحزاب، وال تصرفت، أنا 
شخصياً، بما تستوجبه تلك المخاطر، معتبراً أننا كقيادة سياسية لن تطالنا مفاعيلها، ألن 
أعداءنا ال يعرفون عن قيادتنا السياسية السرية شيئاً، وألن إمكانات التخفي شبه معدومة 

  .ظفين معروف دوامهم ومواقيت عملهم وعودتهم إلى منازلهملدى مو
  

في صباح اليوم التالي استيقظنا في السادسة إال دقائق على صوت مذياع جوال في سيارة 
بعد . يدعو المواطنين إلى االلتزام بقرار صادر عن قوات االحتالل يقضي بمنع التجول

أوصدت زوجتي النوافذ . تلى االنفجاردقيقتين علمنا من إذاعة لندن أن الرئيس من بين ق
وأقفلت بابي المنزل، الحديدي والخشبي، وأسدلت الستائر، وخرجت لتبعد سيارتينا 
المركونتين أمام المبنى، حتى ال تكونا دليالً على وجودنا في داخله، وأعلمت جيراننا في 

ن نفتح الباب إال الشقة الثانية من الطابق األرضي ذاته، أم علي صباح وأوالدها، أننا ل
  .ألحد أفراد عائلتها، إذا ما نبهتنا بطرقة معينة على الباب اتفقنا عليها

  
في العاشرة كانت طرقة الباب ذاتها، وإذ بناصر صباح يأتينا بخبر خطف محي الدين 

دخلت لساعتين إلى بيت نزيه . منزله ال يبعد عن منزلنا أكثر من خمسين متراً . حشيشو
في الطابق األول من ) المديرة السابقة للثانوية(مت صباغ الخطيب الخطيب وزوجته حك

المبنى، وخرجت بعدها إلى بيت أحد االصدقاء، وهناك علمت بأن بين الخاطفين شاباً من 
آل صافي، من سكان البناية المالصقة، والده مكلّف من قبل أصحاب المبنى الذي أسكن 

قصدته مساء بدافع . غيابهم في المهجر في طابقه األرضي باإلشراف على بنايتهم في
ً بعالقة الجيرة، ألسأله عن محي الدين  مسؤوليتي عن رفاقي، متظاهراً بالثقة متسلحا
حشيشو، فطمأنني إلى أنه سيخضع لتحقيق بسيط وسيعود، والمني على مغادرتي منزلي، 

رقوا باب ط" االستجواب"محي الدين إلى " رافقوا"وأكد لي أن راكبي السيارة الذين 
خرجت على عجل من بيته قبل أن تنتهي على شاشة التلفزيون . منزلي ولم يجدوني

  .مشاهد تشييع بشير الجميل في بكفيا، وقبل أن يأتي أحد أبناء صاحب المنزل ويعتقلني
  

بعد أن هدأت خواطر القوات، عدت إلى منزلي، ألعلم أن فهد الكردي، رفيق محي الدين 
يدا، كان قد خطف هو اآلخر من منزله في ذلك الصباح، حشيشو في النضال في ص

في لحظة خروجه مع الخاطفين طلب من . وأمكن له أن ينقذ نفسه بمساعدة الصدف
زوجته بإلحاحه المعروف ولجاجته المعهودة أن تتصل فوراً بفاروق الزعتري الذي كان 

ً مع نائبا لرئيس البلدية، والذي كان، بحكم موقعه الرسمي هذا، على م وعد مقرر سابقا
حين التقيا أصر على عدم البدء باالجتماع قبل . الحاكم العسكري االسرائيلي في المدينة

بعد أقل من نصف ساعة أعاد اإلسرائيليون فهد الكردي من بين أيدي . إعادة فهد الكردي
لألسف، لو كان فاروق الزعتري، صديق اليساريين في صيدا، على علم . القواتيين
محي الدين حشيشو الستخدم موقعه الرسمي، من دون شك، كمسؤول في البلدية بخطف 

  .وأعاده كما أعاد فهد الكردي
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خالل اسبوع التخفي هذا قصدنا أن يكون المنزل سرياً، لكنه سرعان ما فقد سريته بعد 
أقل من أربع وعشرين ساعة وتحول إلى ملتقى ألصدقاء ورفاق لي من بينهم 

القادم من شمسطار مصطحباً خطيبته من النبطية ثم إلى صيدا قاصدا الدكتورشبيب ذياب 
في اليوم ذاته قصد منزلي في صيدا شقيقي مقلد المقيم في . منزلي ثم البيت الذي أقيم فيه

ً لما يمكن أن تقوم به القوات من أعمال عنف وخطف واغتيال في  الضاحية، تفاديا
تولت دنيا أمر . لظروف التي تحيط بيبيروت، ثم عاد أدراجه حين علم بتعقيدات ا

، كما تولت مع صديق محي الدين حشيشو، "السري"التواصل مع رفاقي من المنزل
الدكتور مصطفى دندشلي، الذهاب إلى بيروت إلعالم قيادة الحزب بحادثة الخطف، 
ً وأكثر خطورة، حين تطلّب منهما البحث عن أماكن  حيث واجهتهما أحداث أشد إيالما

قيادات الحزبية الذهاب إلى الضاحية الجنوبية للسؤال عن أحدهم عند الرفيق ماجد سكن ال
سلكت دنيا الطريق إلى الضاحية لحظة كانت تشهد أكبر مجزرة ارتكبتها القوات . مقلد

  .االسرائيلية والقوات اللبنانية بحق الفلسطينيين في صبرا وشاتيال
  
  
  

إلى منزلي شخص زعم أنه المسؤول األمني في بعد أقل من خمسة عشر يوما أتى 
حين التقينا . القوات اللبنانية في المنطقة، ولم يجدني ال في الزيارة األولى وال في الثانية

في الثالثة دعوت جيراني إلى مشاركتنا السهرة، عرضت أن أقوم بواجب الضيافة 
ً من الخمرة، اعتذر وراح يعرض عضالتهفيشاركني الطعام و العسكرية واألمنية  كأسا

مفصال ما يعرفه عني وعن أقربائي في الحزب، ولم يظهر من كالمه أنه يعرف شيئا 
ثم طلب أن نشاهد معاً فيلمي فيديو، على أحدهما . عن مسؤوليتي الحزبية تحت االحتالل

صور احتفال أقيم في ملعب مدرسة الرميلة بمناسبة تخريج دفعة من القوات اللبنانية، فيه 
عراض ألعمال بطولية، بل وحشية، كان ينفذها المدرب، منها شد سيارة من الخلف است

ورفعها بيديه لمنعها من اإلقالع، وإشعال شهاب في فمه لثوان عديدة، وتكسير زجاجة 
لم يكن ذلك المدرب سوى الشخص الجالس معنا . مصباح كهربائي وطحنها بين أسنانه
  . ليمان الحويكأمام شاشة التلفزيون وقال إن اسمه س

  
شاهدنا الشريط حتى نهايته مع تعليقات متفرقة كان يتفوه بها ليطمئننا إلى أنه ال يبحث 
عن حزبيين لبنانيين بل عن الفلسطينيين الذين دمروا البلد وكانوا مسؤولين عن مقتل 

اً بعيد خروجه من بيتنا اتصلنا هاتفي. عائلته في منطقة البترون، عند بداية الحرب األهلية
  .بشخص نعرفه من بين الذين كانوا يحضرون حفل التخرج، وأكد لنا صحة ما شاهدناه

  
ما إن بلغ الشريط األول نهايته حتى استبدله بشريط ثان عليه تصوير حي لرحلة قام بها 

عبر الجبال اللبنانية وأوقفته الثلوج عن متابعة الرحلة ليتابعها  1981بشير الجميل عام 
ت اللبنانية وصوال إلى زحلة، بهدف تقديم المساعدة لرفاقهم من أجل فك مقاتلون من القوا

الحصار السوري عنها، بانتظار قدوم القوات االسرائيلية التي كانت تخطط للقيام باجتياح 
خالل توقف الموكب في أحد األديرة ألقى . تأجل تنفيذه ألسباب كثيرة إلى حزيران التالي

انت شقيقته الراهبة أرزة بين الحضور، وألول مرة أسمع بشير الجميل كلمة حماسية، وك
بصوته كيف كان يريد أن يوزع اللبنانيين، الشيعة منهم إلى العراق والسنة إلى السعودية، 

ً للمسيحيين ً قوميا ينتهي الفيلم المصور بمشهد . ألن هذا البلد، لبنان، تأسس ليكون وطنا
مقاتل إلى برجها ورمى فيها قنبلة ثم قفز قبل انفجار دبابة سورية بمن فيها بعد أن صعد 

أخبرنا سليمان الحويك أن ذاك المقاتل لم يكن سوى الزائر المقيم بيننا الذي . انفجارها
عندما انتهينا من الفيلمين سألته عن محي الدين حشيشو، . يشاركنا مشاهدة الفيلم المصور

. ن هو موجوداً لما سمح بذلكفأجابني أن الذي حصل إنما حصل في غيابه، وأنه لو كا
  .حصلت تلك الحادثة في أحد األيام من شهر تشرين األول 

  
غادرنا الحويك في تلك الليلة ولم أعد أعرف عنه شيئاً، إلى أن جمعتنا الصدفة، خالل 

، بشخص كان في عداد مجموعة من اللبنانيين 2003زيارة سياحية إلى تونس عام 
فقنا في الحافلة على امتداد االرض التونسية من توطدت عالقتنا بهم بعد أن ترا

شماالً حتى الصحراء ثم صعوداً في طرق العودة على شاطئ البحر مروراً " بوعزيزي"
بجزيرة جربا، واستمرت تلك العالقة حتى بعد عودتنا إلى لبنان، لنلتقي ذات مرة على 

ب في الحرب عشاء في ذوق مكايل، ودارت األحاديث بيننا عن الغرائب والعجائ
اللبنانية، فرويت لهم بعض ما حصل معي، ولم يستطع شريكنا في السهرة أن يخفي 

لكن ارتيابه وارتباكه . ارتباكه عند تلفظي باسم سليمان الحويك، ألنه كان على معرفة به
جعاله يتردد في إرشادي إلى عنوانه أو إلى رقم هاتفه، مع أنني لم أكن ألح في طلبي 

بداعي الفضول، بعد أن طوت األيام فصول الحرب األهلية وباعدت بيننا  اللقاء به إال
 ً كنت أرغب فحسب أن نتالقى ونتعارف تماماً . وبين ذاك اللقاء بأكثر من عشرين عاما

، اجتمعنا 2013عام ). سيأتي الحديث عنه بعد قليل( مثلما حصل مع جورج كريكوريان
ار على الروشة، وذكر أحد الرفاق إلى مائدة الصديق أكرم عراوي في مطعم الد

لكن هاتين الصدفتين لم . الحاضرين إسم الحويك بالصدفة باعتبارهما أبناء قرية واحدة
  .تكونا كافيتين للقاء به

كانت األطر محكمة السرية، لكننا . استمرينا نناضل في ظل االحتالل في ظروف صعبة
لم تكن تخفى عناوين معظمنا كأعضاء قيادة، كنا معروفين على المستوى الشخصي، و

في . وخطوط سيرنا ومراكز عملنا ومواعيدنا اليومية الثابتة على صديق وال على عدو
، أتانا جورج كريكوريان، المقاتل في القوات اللبنانية، على 1983أوائل كانون الثاني 

م عجل ليعلمنا بأن الئحة أسماء معدة لالغتيال في عدادها إسمي وإسم علي غريب وإس
لم يكن يعرف سوانا، ذلك أنه كان يسكن . لم يكن ذاك المقاتل عميالً سرياً لنا. فهد الكردي

، في منزل 1981في جوار منزل علي غريب وقضينا معاً سهرة رأس السنة السابقة، 
. هي عالقة الخبز والملح فحسب. الرفيق علي على كوع الخروبة في منطقة الهاللية

قاتل الشهم، وهو أيضاً عضو في القوات اللبنانية، جاء إلى ونقيضها أن شقيق هذا الم
منزلي ذات يوم بعد أن غادرته بناء على نصيحة شقيقه، حامالً معه منشاراً حديدياً لينشر 

. به الباب فيسهل عليه خلع الباب الخشبي ويتمكن من السطو على محتويات المنزل
  " .األرض بتفرق بالشبر"تذكرت حينها قول الفالحين، 

  
تأكدنا من صحة الرواية التي حملها إلينا ذلك الشاب الخلوق، بعد أن سألنا عن فهد 
وأخبرتنا زوجته أنه نجا تلك الليلة بإعجوبة من محاولة اغتيال قام بها ملثمون، وأنقذ 
نفسه، كالعادة بفضل لجاجته واستفاقة أهل الحي على صراخه وصراخ أفراد عائلته من 

هذا . عة على جهاته الثالث، وفي الصباح غادر فهد إلى بيروتشرفات المنزل الموز
الرفيق األرمني، الذي كان له فضل علي كبير في إنقاذ حياتي، أتى ذات مرة إلى سرايا 
المدينة في صيدا وسأل عن المكتب الذي تعمل فيه زوجتي في وزارة المالية وعرفها عن 

وعانقته بمحبة ملؤها حفظ الجميل والود ! تذكرته ، وكيف يمكن لها أال تتذكره؟ . إسمه
أذكر إن كنا قد  ولست. أما أنا فتحدثت إليه بالهاتف لكن الظروف لم تتح اللقاء به. والوفاء

  .سألناه عن شقيقه
  

بعد . قرار األغتيال مؤكد إذن، ولم تعد مواجهته ممكنة بالتغاضي أو بسياسة النعامة
ً إلى بيروتاتصال بقيادة الحزب، غادرنا أنا وعلي غ تدبر شقيقي عاطف . ريب أيضا

أمر إقامتي في منزله في منطقة بئر العبد، إلى أن قدم لي الحاج ابراهيم أبو طعام، 
المنفتح بإيمانه وبأفكاره اليساريه، مفتاح شقة مالصقة لشقة أخي في بناية الجامع، يملكها 

اً من أسرتها للنوم أبنه المسافر في الخليج، كنت أستخدم غرفة من غرفها بل سرير
فحسب، وحصلت على مفاتيح شقتين أخريين من أقاربي، كنت أنوي أن أستخدمهما 

  .كمقرين سريين للنضال
  
  
  

بعد اسبوع استدعاني ثالثة من قيادة الحزب وعرضوا علي أن أقوم بمهمة ممثل للحزب 
أن أحضر أوراقي وجواز في دول عدم االنحياز في بلغراد في يوغسالفيا، وطلبوا مني 

سفري أنا وزوجتي للسفر في أقرب فرصة، فيما كان رفيق آخر في القيادة يسعى لتأمين 
سفري إلى االتحاد السوفياتي أنا وزوجتي أيضا لمتابعة عالجنا من أجل اإلنجاب بعد أن 

حل الصيف ولم . حالت ظروف الحرب اللبنانية دون متابعة العالج بانتظام في لبنان
كنوا من تأمين سفرنا إلى أي من البلدين فقررت، باالتفاق مع قيادة الحزب، السفر يتم

سافرنا إلى . على نفقتي في رحلة نقاهة بعد أن كانت زوجتي قد خضعت لعملية جراحية
المجر، وخالل وجودنا هناك أقفل مطار بيروت الدولي، فتابعنا سفرنا إلى فرنسا، وعدت 

فتح فيه المطار مدارجه أمام حركة الطيران، في  وحدي دون زوجتي في أول يوم
  .1984األسبوع األول من شهر كانون الثاني 

  
هذه كانت حكاية سفري التي عاقبتني القيادة عليها وعممت على القواعد الحزبية وعلى 

من حسن حظي أن عقوبة التكفير في الحزب الشيوعي اللبناني ال . الحلفاء تهمة تكفيري
ل، لكنها لألسف تفعل فعل القتل المعنوي بأي مناضل، حتى لو امتأل تصل إلى حد القت

سجله النضالي بكل قيم الوفاء واالخالص والتفاني والتضحية ومعانيها وأشكالها، ولم أنج 
من هذا النوع من محاوالت القتل، حتى بعد أن انهارت هياكل الحزب القيادية كلها، إال 

  ب وبتجديده وأكثر إخالصاً لقيمه وقضيته ممن ألنني كنت شديد التمسك بوحدة الحز
  .يخ الحزب المشرق وتضحيات مناضليهيديرون أزمته على حساب تار

  
استقبلني الحزب بجفاء وأعفاني من كل مهامي الحزبية، لكنه أبقى على عضويتي في 
اللجنة المركزية، وحين لم يكن لدي ما أقوم به من واجب نضالي، طلبت من كريم مروة 

األمين العام أن أقوم بأية مهمة، حتى ترتيب كراسي االحتفال، ولما أجابني بعدم  نائب
الموافقة وبعدم حاجة الحزب ألي جهد مني، طلبت موافقته على العودة إلى فرنسا لمالقاة 

  .زوجتي ومتابعة العالج معها
  

بلغة قضينا ما تبقى من العام، وفور وصولي استأنفت دراستي وكتبت رسالتي الجامعية 
فرنسية متخلعة، تناوبت على تصحيح أخطائها اللغوية طالبة فرنسية مقيمة في المدينة 
الجامعية وعاملة الطباعة التي كانت تهوى الشعر وأعجبتها أشعار اللبنانيين المترجمة، 
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كما قرأها أستاذي وأكمل التصحيح بتدقيقات وضعها بأناة وطول بال، ومنحني على 
  .ات العلياأساسها شهادة الدراس

  
عدنا في بداية الصيف بالسيارة، من باريس عن طريق سويسرا إيطاليا يوغسالفيا، 
مروراً ببلغاريا حيث التقينا ببعض رفاقنا وبحثت، وأنا في طريقي إلى الشرق نحو 
تركيا، عن المدينة التي كان الرفيق خليل قوصان يقيم في أحد مقراتها للراحة، وأرشدنا 

إلى إمكانية المعالجة بالمياه المعدنية في مدينة بورغاس على البحر  الرفيق دمحم مرمر
األسود، فاشترينا خيمة وأغطية من صوفيا واقمنا عشرين يوماً على شاطئ البحر األسود 

خالل إقامتنا على الشاطئ عدت على . كانت زوجتي تتعالج خاللها بالمياه المعدنية
ً مع الرفيق جورج حاوي في إحدى طيران داخلي إلى صوفيا ألحضر لقاء جماه يريا

بعدها غادرنا عائدين إلى بيروت ووصلنا عن طريق سوريا . القاعات الكبرى في المدينة
  .، بعد أن كانت العملة اللبنانية قد بدأت مسيرتها الهابطة1984في أوائل آب 

  
 تيسر لي أن أقيم في بيروت، وكان الجنوب ال يزال تحت االحتالل، في شقة وضعها

تحت تصرفنا أبو علي دمحم علي الشامي، أحد أقاربي وزوج السيدة عزيزة خالة دنيا، في 
حارة حريك، واستمرت إقامتنا فيها حتى نيسان من العام التالي، موعد انسحاب القوات 
االسرائيلية مما تبقى من الجبل ومن الجزء األكبر من أراضي الجنوب، بما فيها صيدا 

خالل إقامتي في . قط راسي ومكان إقامة أهلي وأهل زوجتيمقر إقامتي وجرجوع مس
بيروت، قرر الحزب أن يتراجع شكلياً عن الحظر الذي فرضه علي والحرم الذي رماه 

مسؤوالً باسم "على عالقاتي الحزبية، وأوكل إلّي العمل مع األستاذ حبيب صادق، 
. ، وذلك تسويغاً للقراربحسب تعبير كريم مروة" الحزب عن أهم مؤسسة ثقافية في لبنان

غداة االنسحاب االسرائيلي من مدينة صيدا، عدت إلى منزلي في صيدا بعد استشارة أحد 
قياديي الحزب، جورج بطل، ألفاجأ بعد أسبوعين باستدعائي إلى بيروت والتحقيق معي 

  .بتهمة التخلي عن مهمتي كمسؤول عن المجلس الثقافي وحبيب صادق 
  

ذكرت حبل االستجواب الطويل ألوم نفسي على هذا النفس األطول  وكلما! تخيلوا! نعم 
من كل استجواباتهم وارتباكاتهم، الذي جعلني أتحمل كائنات في القيادة الحزبية وأطراً 

انتهى االستجواب بمطالبتي بكتابة مطالعة رددت . وآليات بيروقراطية وتسلطية ال تحتمل
، وهي كلها تهم تكفيرية ألنها تتعلق بتمرد مزعوم فيها على التهم الموجهة إلي من القيادة

على أوامر القيادة، حصل أول مرة عند خروجي من صيدا في أول أيام االجتياح من 
غير إذن وهي تهمة باطلة،ألنني خرجت بقرار من علي العبد أبلغني إياه مرافقه حسن 

ً في موكب واحد عبر الشوف وعاليه وصوالً إل ى شتورا ثم إلى اسماعيل، وخرجنا معا
بعلبك؛ ثم تكرر ثانية عند خروجي من صيدا إلى بيروت بعد قرار القوات اللبنانية 
باغتيالي، وهي باطلة أيضاً ألنني خرجت بقرار من القيادة التي عملت على تكليفي ممثالً 
لها في دول عدم االنحياز؛ وثالثة عند سفري إلى فرنسا من دون إذن القيادة، وهي باطلة 

ني سافرت بعد موافقة الياس عطا الرجل القوي في الحزب في حينه؛ ورابعة حين ألن
عودتي متأخراً شهرين إلى بيروت من فرنسا، وهي باطلة ألنها تهمة بالتأخر فحسب هذه 
المرة؛ وخامسة عند مغادرتي بيروت إلى صيدا بدون قرار مركزي وهي باطلة أيضاً 

ً ألنني فعلت ذلك بموافقة ج كنت خالل االستجواب الشفهي، كلما . ورج بطلوأيضا
ً ليدقق مع" المحقق"دحضت رواية وتهمة ينتظر  " في علوم األمن" الراسخين"أسبوعا

، ثم يعود إلي بالتهمة التالية، وهكذا دام التحقيق شهراً ونصف الشهر، "في صحة أقوالي
  .تذكرت حكاية الذئب والحمل. في كل اسبوع جلسة

  
حين تردت حالة الحزب . حتى اآلن احتراماً لقامته الثقافية واألدبية" ققالمح"لم أذكر أسم

وانقلبت المقاييس والمعايير وغلبت على الفكر األوهام، أوكلت المهام السياسية لمسؤولي 
من مهمات " التحقيق"صار . الفصائل العسكرية بعد تنحية القيادات السابقة عن مهماتها

بعد مرور سنوات على التحقيق منحني الرفيق . ة التاريخيةكريم مروة، أحد أعضاء القياد
قلت في كلمتي إنه خالل أربعين . كريم شرف تقديمه وتكريمه بمناسبة إحدى إصداراته

سنة من عمله في المكتب السياسي لم يصدر كريم مروة سوى كتابين، لكنه خالل عقدين 
 ً ً . من تقاعده التنظيمي الطوعي أصدر عشرين كتابا فعلوا حين فتحوا له طريق حسنا

التقاعد، مثلما صنعوا جميالً معي من غير أن يقصدوا حين اتخذوا ذاك القرار الهمايوني 
  .ومن حسن حظي أن اختيارهم وقع عليه هو بالذات كمحقق

  
لست أعلم ما الذي حل بالمطالعة التي ذكرت فيها الوقائع الدامغة بأسماء القياديين 

ً أنها كانت تتخذ من قبل أفراد المعنيين بشأني وبالتوار يخ المتعلقة بقرارات علمت الحقا
" المحقق"ال من قبل هيئات، ولهذا لم تكن القيادة كلها على علم بها ولهذا كان يستمهلني 

وحين سألته عنها، بعد انقضاء وقت طويل، تفاجأ . ويؤجل المحاكمة أسبوعاً وراء أسبوع
أغلب الظن أن المطالعة " حصل هذا حقاً؟ عن جد؟ هل"، وتساءل، "من قلبه"وضحك 

أهملت ولم يتكرم أحد بقراءتها، ألن القيادة كانت مشغولة بأمور التحضير للمؤتمر 
لصقت بالقيادة في ظروف مختلفة، و لم تعد قادرة " أثقال"الخامس، وبكيفية التخلص من 

  طراز ة جديدة وال على االضطالع بمهمات قيام حزب منـــات مرحلـــعلى تحمل موجب

  ".المرحلة الوطنية الديمقراطية"جديد، وال هي قادرة في نظرهم على تأمين متطلبات  
  

بعد عودتي إلى صيدا اتصل بي مسؤول قيادة الحزب في الجنوب، وكنا معا في هيئة 
أبديت استعداداً، وإذ بأوساط في القيادة ال . قيادية واحدة قبل االجتياح، طالبا مني التعاون

راض فحسب على مبادرته، بل هي قررت خالفاً للنظام الداخلي في الحزب، تكتفي باالعت
أن تستبعدني عن اجتماع اللجنة المركزية، بعد أن كانت تنوي تشكيل لجنة مركزية 

االجتماع االحتفالي للجنة "جديدة قبل عقد المؤتمر وأن تعقد لها أحد اجتماعاتها تحت إسم
دعاني أحمد . ا يقصدون وأية مناسبة اختاروا لذلك، ولم نعرف أي احتفال كانو"المركزية

بدر الدين، مسؤول المحافظة، إلى حضور ذلك االجتماع، ولم يكن على علم بقراراتهم، 
غير أن . وحين وصلنا إلى مقر االجتماع دبر المسؤول حجة لتوجيهي إلى مكان آخر

ا من الداخل بعد اتفاقها األمور لم تستمر على هذا النحو، إذ قررت القيادة تأجيل انفجاره
على تسوية بين المتنازعين تقضي بإبقاء القديم على قدمه في المؤتمر الخامس، إلى أن 
جاء المؤتمر السادس وكانت تسوية أخرى قضت بالمحافظة على قديم اللجنة المركزية 
مع توسيعها بأعضاء جدد وبلجنة رقابة مالية مركزية ومحكمة دستورية ليشارف عددها 

اقتصر دوري في الحزب على عضوية في اللجنة المركزية من . ى ما يقارب المئةعل
  .دون مهمات، ما وفر لي الكثير من الوقت لكتابة اطروحتي للدكتوراه في مهلة قياسية

  
  
  

، منحتني جامعة السوربون شهادة الدراسات العليا في األدب، وبات بإمكاني  1984عام 
. أن أكتب األطروحة خالل عامين أو ثالثة، متحرراً من الدوام اإللزامي في الجامعة

عدت إلى لبنان في صيف ذلك العام وأقمت في بيروت حامالً معي كتاباً عن الحرب 
ا عنوانه كرة الثلج ، للصحافي شيمون شيفر، حملته فور اللبنانية كان قد صدر في فرنس

وصولي إلى جهاد الزين في جريدة السفير ليرشدني إلى من يتبنى نشره، فعرض أن 
بسرعة قياسية سلمته النص . ينشر فصال من فصوله في الصفحة التي يرئس تحريرها

مي يبشر بنشر المترجم، لكنني فوجئت بعد تأخر النشر أكثر من شهرين، بترويج إعال
بعد يومين على نشر ترجمتي في السفير، . الكتاب كله باللغة العربية في إحدى الدور

اتصل بي الصديق زكي عاصي مدير مركز اإلنماء القومي، المؤسسة الثقافية اإلعالمية 
زرت مقرها في اليوم التالي واجتمعت بصاحب المؤسسة . التي أنشأها مطاع صفدي

الكتاب كله في مهلة ال تتعدى المهلة الموعودة لنشره في الدار  وعرض علي أن أترجم
األخرى، على أن يرسل النصوص المترجمة تباعاً وينشرها في إحدى الصحف الكويتية 

  ).علمت الحقاً أنها القبس(
  

لست أذكر قيمة العرض آنذاك، كان علي أن أراه عرضاً سخياً، أيا تكن قيمته، ألن قيمة 
أخذت باالنخفاض، وصارت رواتب الموظفين تخسر كل شهرين أو ثالثة  الليرة اللبنانية

،أي خالل ثالثة أعوام،  1988-1987نصف قيمتها، إلى أن بلغت على منعطف العامين 
أنجزت ). دوالر شهريا 100و 50بين (أقل من راتب عاملة المنزل في أي بيت لبناني

كان ذلك أول عهدي . منشورةالترجمة بالسرعة المطلوبة ولم أحصل على نسختها ال
بالنشر ، ولم تكن عبارة الملكية الفكرية تعني لي شيئاً، ولست أعلم ما إذا كان مركز 

ما كان يهمني هو أن أمّرن قلمي على . اإلنماء القومي سينشرها باسمي أو باسم سواي
ثقة  الكتابة، وال سيما على الترجمة التي أكسبتني اإلقامة في فرنسا، في ذلك العام،

الخوض في غمارها، بعد أن كنت قد أقدمت بجرأة على كتابة رسالتي للدراسات العليا 
باللغة الفرنسية، دون المرور بكتابة النص العربي، على عادة أمثالي من الطالب 
اللبنانيين، خريجي المدارس الرسمية، الذين كانوا يتابعون دراساتهم الجامعية في فرنسا، 

متمكنين باللغتين أن يترجموا لهم األطروحات من العربية إلى ويوكلون إلى بعض ال
  .الفرنسية 

  
ما إن انتهيت من ترجمة الكتاب حتى عرض علي صاحب الدار أن أعمل في قسم 
الصحافة داخل المركز، فصرت أكتب أربع مقاالت في االسبوع، ترسل كلها 

إلى جانب مقاالت عديدة أخرى  إلى القبس الكويتية،) كان ابتكاراً حديثاً في حينه(بالفاكس
ً متمرساً، . كان يحررها كتاب وصحافيون محترفون خالل أشهر صرت كاتباً صحافيا

المراقب "وصار مطاع الصفدي يختار بعض مقاالتي وينشرها باسمه المستعار 
  ".العربي

  
بدأت بمقاالت وأبحاث كان مركز اإلنماء القومي ينشرها . خالل عامين امتهنت الترجمة

مجلته الدورية، الفكر العربي المعاصر، ثم بكتاب لعالم االجتماع ماكس فيبر،  في
األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، وقد نقلته إلى العربية عن ترجمة فرنسية 
للنسخة اإلنكليزية، سرتني إشادة الدكتور رضوان السيد بها في مقالة له في جريدة 

كاديمية والعلمية، يجيد األلمانية؛ وبكتاب آخر لألستاذ الحياة، ألنه فضالً عن قيمته األ
التونسي عبد الوهاب بوحديبة، عنوانه الجنسانية في اإلسالم ونشرت ترجمته في تونس 
ولم أحصل على نسخة من الترجمة إال بعد سنوات عديدة، وهي نسخة فتحت لي الباب 
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ر والناشر األنيق الذي دعاني على دار جديدة للنشر صاحبها سالم زريقاني المثقف الكبي
ألتابع عنده ترجمة إصدارات مختارة من الفكر العالمي، كان أبرزها كتاب، المتوسط 
والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني، والجزء األول من كتاب العوسج الملتهب 
وأنوار العقل، لجان غريش، والذي استكمل ترجمة أجزائه الباقية عز العرب لحكيم 

بعد . ي؛ إضافة إلى مجموعة من الترجمات لم يسعف العمر مطاع صفدي لينشرهابنان
  .وفاته عرض سعود المولى نشرها، فاستلم المخطوطات ثم أضاعها

  
تحررت مدينة صيدا من االحتالل وعدت إلى السكن في منزلي في  1985في ربيع 

ات، وواظبت على عبرا، وإلى مزاولة عملي في التعليم في ثانوية صيدا الرسمية للبن
القيام بمشوارين إلى بيروت كل ثالثاء وخميس من كل أسبوع في العاشرة صباحا وأعود 
في الثانية بعد الظهر، ضمن الوقت الذي يسمح لي به دوامي في التعليم، ألكتب في مقر 

استمر الدوام على هذه الحال إلى أن . مركز االنماء القومي مقالتين في كل مشوار
عندها . باب كنت أجهلها، عملية الضخ المنتظم للمقاالت بين المركز والقبستوقفت، ألس

كنت . عرض علي مطاع صفدي أن أتابع عملي في مركزه لكن في مجال الترجمة
مستعداً للقبول بأي فرصة عمل وبأي عرض، نظراً لتدهور قيمة رواتبنا في الوظائف 

اإلنماء القومي فضالً كبيراً علّي  غير أن لعملي خالل تلك السنوات في مركز. الرسمية
ألنه هو الذي نقلني من حقل الثقافة الشفوية على المنابر أو في قاعات التدريس إلى 
ً في الوقت ذاته، كما منحني  ً ومترجما الكتابة، ومنحني الفرصة ألكون كاتباً وصحافيا

املين في الحقل فرصة أخرى ال تقل أهمية، إذ بقي اسمي محفوظاً في قائمة النشطاء والع
  .العام، تعويضاً عن الحظر الذي فرضته القيادة الحزبية على نشاطي الحزبي

  
برمجت دوامي الصيفي بشكل صارم، من الثامنة صباحاً حتى الثانية  1986في حزيران 

. يوم 100عشرة ظهراً، على أن أكتب من األطروحة خمس صفحات يومياً، على امتداد 
كلما أنهيت فصالً من فصولها أو ملزمة . ابتها باللغة الفرنسيةفي نهاية الصيف أنجزت كت

من مالزمها، يكون الدكتور ابراهيم عاصي، استاذ األدب الفرنسي في الجامعة، على 
موعد الستالم النص وإعادة قراءته وتصحيحه لغوياً، وتكون ابنة جيران الرضا، إيمان 

انتهى الصيف وانتهيت من . لطباعته صباح الموظفة في الجامعة اليسوعية، في انتظاري
أرسلتها مطبوعة، كلها دفعة واحدة، خالفا لآلليات . كتابة األطروحة ومن طباعتها

المتبعة التي تقضي بأن يطلع األستاذ المشرف على الفصول ويجيز للطالب متابعة الكتابة 
تاذي في غازي اللقيس إلى أس.حملها صديق العمر د. أو القيام بالتعديالت الالزمة

. سافرت إلى فرنسا بعد أقل من شهر، ليقابلني أستاذي بعرضه السخي ذاك. السوربون
قدمت إليه الطلب بتحويلها إلى دكتوراه على النظام الجديد وعدت أدراجي إلى لبنان، 
منتظراً أن يأتيني من أستاذي خبر، بعد أن يعرضها على قراء آخرين ويحدد لي موعداً 

  .للمناقشة 
  

، كنت في اجتماع للجنة المركزية عقد في منطقة عرمون أو 1987ط من العام في شبا
بشامون، أعلمت كريم مروة بموعد سفري، وغادرت إلى باريس لمناقشة أطروحة 

في اليوم . الدكتوراه أمام لجنة تشكلت من أربعة مستشرقين، فرنسيين ومصري ومصرية
وربون إعالناً عليه أسماء اللجنة ذاتها التالي لوصولي قرأت على لوحة اإلعالنات في الس

اغتنمت . التي ستناقش رسالتي، ويتعلق بالتئامها بعد اسبوع لمناقشة رسالة أخرى
فتحوا . الفرصة وحضرت وطلبت إليهم، في نهاية المناقشة، أن يتفقوا على موعد

ة إلى في األول من نيسان حجزت بطاقة العود. مفكراتهم واتفقوا على الثالثين من آذار
  .لبنان

  
في غيابي بدأت سلسلة االغتياالت التي طالت رموزاً في الحزب، من بينهم شيخنا أبو 

األعزاء " الرفاق"بدأ . نزار، حسين مروه، والطبيب الصديق لبيب عبد الصمد وآخرون
حملة تشهير منظمة اتهموني فيها بأنني سافرت من غير إذن الحزب وبأن سفري كان 

هذا ما قصدته في قولي إن الحزب حرمني . رب من الظروف الصعبةمقصوداً بدافع اله
صرت أفهم ماذا يفعل القهر . من مباركته شهادة الدكتوراه، أو أنها بدت كأنها ضد إرادته

اتجه . سلوك القيادة جعلني أكثر عناداً وإصراراً على تعلقي بالحزب وقضيته .بالبشر
عدت أي ردة فعل سلبية ضدها أو ضد تفكيري نحو البحث عن أسباب ما حصل، واستب

ً لم يهدأ إال بعد انقشاع . االنتماء إلى الحزب لكنني أخفيت خلف هدوئي الظاهر غضبا
فقد أفادني استبعادي من المهام اليومية كثيراً ألنه جعلني أنظر إلى . الغبارعن الحقائق

ر ممن اتهموني بدوت أكث. سلوك الحزب عن بعد، ومكنني من قراءة تجربتنا بعين نقدية
ً لنضال الحزب وتضحياته ممن راحوا يساومون على  ً بيساريتي، وأكثر احتراما تمسكا

  .تلك التضحيات مع النظام السوري وأدواته المحلية
  

وعلى ) الردة بالمعنى الديني(صمدت أمام الهجوم التكفيري المنظم واتهامي بالردة 
ي العمل العام، من خالل سعيي الهجوم التشهيري الشنيع، وذلك بمضاعفة نشاطي ف

الدؤوب إلقامة تجمع لألندية والجمعيات في الجنوب، ومشاركتي في محاضرات وندوات 
على مختلف المنابر وفي مختلف المؤسسات التربوية والثقافية واالجتماعية، فصرت 

ساعدني على ذلك انتقالي . ألتقي برفاق لي في نشاطات األندية في النبطية وصيدا وصور
من التعليم الثانوي إلى التعليم الجامعي وتأسيس جمعية ثقافية في صيدا، بالتعاون مع شلة 
من األصدقاء والزمالء، باسم منتدى الفكر والثقافة، رئسها وأدار اجتماعاتها األولى 

كنت حريصا في كل نشاطاتي تلك على تقديم نفسي كيساري . الدكتور يوسف جباعي
   أي وقت مضى أكثر تمسكاً بيساريته من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 التّنّمر الثوري  

  هل أنت مثقف؟
  

مثقف  تعني كلمة. من المتعلّمين" المثقفون"كلمة مثقف ال تعني أنك متعلم ،فطالما سخر 
 ً ً أن تكون شيوعياً أو بعثيا   .، أو غير ذلك، أو ناصريا

  
عندما كنت في اليونان ، وكنت قد هربت من بيت المهّرب، بعد 

ً من عفرينأن  ً إيزيديا ً بعد أخبرت مهّربا ، ذهبنا وجلسنا معا
منا مقهى عليه صورة ، شربنا الشاي، كان أماالليلمنتصف 

  ، ، وجلس معنا إلى الطاولةب المحل، أتى صاحأوجالن مضاءة
  

كنت أعمل كمحام، سخر مني وقال أما أنا فلدّي : ماذا كنت تعملين؟ قلت له: سألني
قال لي . دكتوراه في أقوال أوجالن، كنت أعرض قطعة أرض للبيع كي أصل إلى أوروبا

، في هدأة الليل، وبوجود مهربين ,شا أشتريها، وسوف تكون مقراً لتدريب األسايأن
ً مثل هذا بدأت أخاف على نفسي لوال أن طمأنني المهّرب الذي كان اسمه  وشخصا

  . قال لي أمني ثمن بطاقة طائرة وسوف أساعدك، ومستعاراً 
  

للمهرب أن شركاءنا، ، فقلت المهرب كوني بسيطة في تلك األمورشعرت بالّراحة جهة 
، وهم من وجهاء اإليزيدية، عندما سمع ي إيزيديين من آل طوزو في الحسكةوأصدقائ

على و أنه الكلمة ارتجف و كأنني قرصته، وشرح لي أنه ينتمي إلى الطائفة اإليزيدية األ
إن الكهرباء . هل صدّقت هذا األبوجي: في طريق العودة قال لي. لم يسمع باسم آل طوزو

اعط ! ال تساعدها" :قطوعة عن منزله ألنه لم يدفع ثمنها، وأراني رسالة منه تقولم
  ."المبلغ لآلبوجية

  
، عشت ليلة أحلم فيها أعمل بالتهريب وال بخفايا المهنة، فأنا لم أحسنت الظن بالمهرب
 ، فعرفت سر المهنة حيث أتانيلعفريني لم يردّ على هاتفيهّرب ابمالقاة أوالدي، لكن الم

عرفت  .، والحديث الذي تم بينناب الذي هربت منه يفيدني بتحركاتيتلفون من المهر
حينها أنه يجب أن أتخفى، تخفيت في منزل الدكتور معروف العبيد، ومكتبه الذي 

  .استأجره خصيصاً من أجل السوريين إلى أن غادرت
  

ت في ذلك يوم يجيدون إدارة جلسات الكذب، تذكر. كل الذين تحدّثت عنهم هم ثوريون
، فقد كنت عضاء اللجنة المنطقية، أو النساءكنت شيوعية، وكنت أكتب الخطابات لبعض أ

لمقال على الورق مع زخرفات أنقل ا، وق نفسي، و أجلب جريدة نضال الشعبال أره
كان أعضاء المنطقية أميين تقريباً . ، وتأتي جميع الخطابات نسخة طبق األصلبسيطة

وراه في الفكر الثوري فهم من يقيمك، وفي إحدى المرات أتت إلّي فتاة من لكن لديهم دكت
اتحاد الشباب، قالت لي أنها حامل، وال يقبل رفيقها الزواج منها وتخشى على حياتها، 
فأخبرت الرفيق أبو شهاب وكان رئيس اللجنة المنطقية وعضو لجنة مركزية في األمر، 

ً في تلك اللح يرغم الشاب على ظة فحدثته باألمر، وطلبت منه أن ويبدو أنه كان سكرانا
، لكن الفتاة قلقة، وعندما لم تجد إن كالم الليل يمحوه كالم النهار، فالزواج، وكالعادة

  .، وجّرته إلى بيت أهلها فطلبهاتيجة سلمية انفردت بالشاب وضربتهن
  

ً نسخة طبق األصل ب هؤالء جميعاً ، يحرمثقفين ، يعتبرون أنفسهماإلسالميون أيضا
  ."المثقف الثوري"وأصحاب الذهن النّير تحت شعار  ،المتعلّمين

  
 ً ، وعلى كل منهم أن يحمل برودته مثيرة 41مؤمنون بأّن قصة الطلقة هؤالء جميعا

  .ليطلقها على أحد أحبته
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  توماس بيكيتي"درَس االقتصادي الفرنسي "Thomas 
Piketty استطالعات الرأي التي أجريت بعد االنتخابات الرئاسية

ألمريكية واالنتخابات البرلمانية البريطانية واالنتخابات الرئاسية ا
ويقدم في وثيقة بحثية . 2017إلى عام  1945الفرنسية من عام 

جديدة شاملة تفسيرات مقنعة ومدهشة للتحوالت السياسية 
  .الدراماتيكية في االنتخابات األخيرة في الغرب

  
ذين غالبًا ما يكونون من ذوي الدخل المرتفع في هذه المرحلة، أصحاب التعليم العالي، ال

نسبياً، يصوتون بشكل أساسي لألحزاب اليسارية، بينما يصوت األقل تعليماً واألكثر ثراًء 
  .في تقريره البحثي الجديد" بيكيتي"لألحزاب اليمينية، كما يقول توماس 

  
ناقشت  Lotte Folke Kaarsholm" لوت فولك كارشولم"االقتصادية الدنماركية 

  :فيما يلي أربع نتائج رئيسية من تحليل بيكيتي. وجهات نظر االقتصادي الفرنسي
  

  أوالً ـ نظام فئة جديد
  

على أية حال، إن . نتخيل أن الجناح األيسر يمثل الفقراء، والجناح األيمن يمثل األغنياء
لقد . سار القوية هي أن اليسار يدافع عن الفقراء، بينما يدافع اليمين عن األغنياءفكرة الي

شكلت هذه المقوالت مفاهيمنا، وشكلتنا كمواطنين وأعطتنا نظرة عالمية من التعاطف 
كثير منهم ليسوا سياسيين فحسب، بل يساريون وجوديون أيضاً، ألنهم . والكراهية

وهكذا كان األمر كذلك في الواقع . في العالم ضد الكبير يعتقدون أن اليسار يمثل الصغير
على األقل في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في فرنسا والواليات المتحدة  -

  .وبريطانيا
  

هذا استنتاج مهم . لم يعد هذا هو الحال" توماس بيكيتي"لكن وفقًا لالقتصادي الفرنسي 
الذي نُشر  The Brahmin-left vs The Merchant-rightفي تقريره البحثي الجديد 

ً ما . آذار الماضي/في أواخر مارس يشير إلى أن أصحاب التعليم العالي، الذين غالبا
يكونون من ذوي الدخل المرتفع نسبياً، يصوتون بشكل أساسي لألحزاب اليسارية، بينما 

  .يفضل األقل تعليماً واألكثر ثراًء التصويت لألحزاب اليمينية
  

الجناح األيسر بأنه المجموعة الكلية لألحزاب على يسار الوسط " بيكيتي"يعّرف 
وهذا وفقًا لبيكيتي، هو تغيير جذري . والجناح األيمن على أنها المجموعة الكلية لألحزاب

  .حدث على مدار أكثر من نصف قرن
  

 -اً عالياً في الخمسينيات من القرن الماضي، صوتت الغالبية العظمى من المتعلمين تعليم
أولئك الذين في النظام . لصالح األحزاب اليمينية -وكان عددهم أقل بكثير في ذلك الوقت 

الطبقي، قساوسة، ومثقفين، كانوا في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية متحالفين 
  .سياسياً مع التجار

  
  .ي الطبقة العاملةتجمعت الطبقات العليا معاً على اليمين، وتأسس الجناح اليساري ف

لكن في القرن الحادي والعشرين، حصل اليسار في فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة 
وبالتالي، فإن . على ما يقرب من ضعف األصوات بين ذوي التعليم العالي مثل اليمين

ً بين الفئات االجتماعية ليس فقط . الصراع السياسي بين اليمين واليسار ال يزال صراعا
  .العمال والرأسماليين، ولكن بين النخبة التعليمية والنخبة الر سميةبين 

  
االستنتاج العام واضح، لقد انتقلنا تدريجياً من نظام حزبي قائم على الطبقة : "كتب بيكيتي

  ".إلى ما أقترح أن نسميه نظام حزبي متعدد النخب
  

ً لبيكيتي، كان له عواقب سياسية وخيمة يمكن أن يسهم في  أعتقد أن هذا: "وهذا وفقا
  ".تفسير تزايد عدم المساواة وعدم وجود استجابة ديمقراطية لها واختراق الشعبوية

  
كان لألحزاب اليسارية الحاكمة، الديمقراطيين في الواليات المتحدة، واالشتراكيين في 
فرنسا، وإلى حد ما حزب العمال في بريطانيا، مصالح أخرى غير محاربة عدم المساواة 

  .ادية ألنها تمثل فئات أخرىاالقتص
  

وفقًا لبيكيتي، يمكن تفسير نجاح ما يسمى باألحزاب الشعبوية جزئياً من خالل حقيقة أن 
ً ويحتجون  الناخبين الذين ليس لديهم تعليم عاٍل وال دخل عاٍل، كانوا بال مأوى سياسيا

  .اآلن على ما يسميه النخبة التعليمية والطبقة العليا االقتصادية
الراهن اليوم، هو أن اليسار الحاكم يمثل القوة في نظام التعليم وقطاعات  الوضع

وأن الشعبويين . المعرفة، بينما يمثل اليمين الحاكم األقوياء أصحاب الثروات الكبيرة
  ".النخبة"يدّعون أنهم يقاتلون ضد كليهما، ويطلقون عليهما مجتمعين 

  
  :ن الدخلثانياً ـ الثروة من الناحية السياسية أهم م

  
ـ وفقًا لبيكيتي ـ أول انتخابات بعد  2016كانت االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام 

الحرب في فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة، حيث حصل اليسار على أكبر عدد من 
أولئك الذين يكسبون أكثر ما زالوا . من أصحاب الدخول األعلى% 10األصوات من بين 

ي للمحافظين في إنجلترا، ولكن في االنتخابات الرئاسية في فرنسا يصوتون بشكل أساس
، اجتذب اليساريون عددًا أكبر من الناخبين من ذوي الدخل المرتفع مقارنة 2017عام 

  :باليمين، ووضعت االنتخابات بين هيالري كلينتون ودونالد ترامب االتجاه في الصدارة
أصبح الناخبون على المدى الطويل : 2016هذه هي األخبار الحقيقية النتخابات عام "

ديمقراطيين بالفعل في العديد من االنتخابات في الماضي، ولكن للمرة األولى، أصبح 
  ."الناخبون ذوو الدخل المرتفع ديمقراطيين أيًضا

  
ً استثنائيًا، لكن النتيجة تؤكد  كان اختياراً غير مألوف ألن دونالد ترامب كان مرشحا

هناك جيل جديد من الليبراليين من أفضل الجامعات في الواليات . وجود اتجاه عام
المتحدة الذين لديهم وظائف في صناعات التكنولوجيا الجديدة، وفي وسائل اإلعالم، وفي 
صناعة الثقافة ومجتمع األعمال الحضري، الذين يكسبون الكثير من المال، ولكنهم 

لكن مصلحتهم االقتصادية ليست إعادة إنهم تقدميون ثقافياً، . يصوتون بشكل ديمقراطي
  .توزيع كبيرة وضرائب مرتفعة

  
ال يبدو من قبيل الصدفة أن نجوم السينما وصناعة الترفيه دعموا الديمقراطيين، وأن 
نجوم البوب مثل ـ بيونسيه وجنيفر لوبيز ـ اصطفوا وغنوا لهيالري كلينتون في تجمعاتها 

  .االهتمامإنها أيضاً نوع من سياسة . االنتخابية
  

. لكن هذا ال يعني أن األغنياء أصبحوا من ذوي الميول اليسارية في الواليات المتحدة
  .كيف صوت أصحاب الثروات األكبر للجمهوريين" بيكيتي"يوضح 

  
هذه الحقيقة . وبالتالي فإن االزدهار هو أكثر حسما بالنسبة لسلوك الناخبين من الدخل

  .اتها من خالل بحث سابقالبسيطة، على حد علمي، لم يتم إثب
  

ربما كانت أهم نظرة . يتعلق هذا االكتشاف ببحوث بيكيتي في عدم المساواة االقتصادية
في القرن الحادي والعشرين، هي أن عدم المساواة " رأس المال"ثاقبة حول تحفته 

االقتصادية في الغرب يمكن تفسيرها كنتيجة لحقيقة أنه يمكن للمرء اآلن جني أموال من 
  .ألموال، أكثر من جنيها بسبب امتالكه العملا

  
في المجتمعات ذات النمو االقتصادي المنخفض نسبياً، كما كانت المجتمعات الغربية 

  .، سيكون العائد على الثروة أعلى من الدخل على العمالة1975بشكل عام منذ عام 
  

إنه . ليس لديهم ثروةومن ثم فإن أولئك الذين لديهم ثروة سيكونون أغنى من أولئك الذين 
ال يؤدي إلى عدم المساواة فحسب، بل يؤدي أيًضا إلى عدم العدالة، وهو ما ال يعكس 
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إنه قطيعة دراماتيكية . مدى مهارتك أو مقدار عملك، بل باألحرى مقدار المال الذي لديك
  .مع مفهومنا الكامل للعدالة

  
نخبتين، ولكن أيهما يمكن أن يسميهما أيضاً " بيكيتي"وهكذا نشهد معركة بين ما يسميه 

طبقتان رفيعتان، حيث تتمتع إحدى الطبقات العليا بتعليم طويل ودخل مرتفع، بينما تتمتع 
  .األخرى بدخل مرتفع وثروات كبيرة

  
  ثالثاًـ تصويت األقليات

  
ياسية في فرنسا، والمملكة المتحدة، والواليات هكذا أقمنا صراعين يحددان التناقضات الس

لكن الصراع الثالث الذي هيمن على السياسة خالل الخمسين . االقتصاد والتعليم: المتحدة
  .عاماً الماضية هو الهجرة وحقوق األقليات

  
األقليات العرقية تصوت بشكل شبه : هنا، االتجاه واضح بشكل كبير في البلدان الثالثة

ً مقتنعون بأن اليمين هو األفضل في  حصري لليسار، في حين أن جميع الناخبين تقريبا
من بين الناخبين السود في الواليات المتحدة الذين . إغالق الحدود والحد من الهجرة

حتى عام  1964٪ من عام 95٪ و80٪ من األصوات، صوت ما بين 5يشكلون حوالي 
  .لصالح الديمقراطيين 2017

  
ممن يسمون بالالتينيين، الذين يشكلون % 70و% 55ى ما بين وينطبق الشيء نفسه عل

في انتخابات رئاسية واحدة على مدى السنوات . من األصوات% 20ما يصل إلى 
  .الخمسين الماضية، لم يكن للحزب الديمقراطي أغلبية بين الناخبين البيض

  
 ً انيا حيث من األصوات، وفي بريط% 5المسلمون في فرنسا، الذين يشكلون اآلن أيضا

  .يمثلون نفس النسبة تقريباً، يصوتون أيضاً بأغلبية كبيرة جداً لألحزاب اليسارية
  

للتفسير، صرح بيكيتي أنه بالنسبة لكل من السود في الواليات المتحدة والمسلمين في 
يعارض بشكل عام " الجناح اليميني"بريطانيا وفرنسا، فإن وجهة النظر الراسخة هي أن 

  .ن والهجرةالسود والمسلمي
  

يتذكر بيكيتي أن الديمقراطيين في الواليات المتحدة فقدوا العديد من أصوات العمال 
اعتبر الكثيرون . البيض في الستينيات عندما نفذوا إصالحات ضمنت حقوق السود

  .االنتصارات التقدمية العظيمة بمثابة هزيمة للتضامن
  

على حقوق ورعاية عامة على حساب يعتقد العديد من الناخبين البيض أن السود حصلوا 
أنفسهم، حيث التنوع العرقي والصراعات العرقية جعلت األمر أكثر تعقيدًا للحفاظ على 

الفقراء الذين يجب أن تكون لهم نفس  .التحالف بين البيض الفقراء والفقراء السود
وبما أن  .المصالح في التحليل االقتصادي، انقسموا وأصبحوا أكثر أو أقل منذ ذلك الحين

ً عالياً، فقد نُظر إليهم على أنهم معلمون  الديمقراطيين يمثلون األقليات والمتعلمين تعليما
تعليميون من الطبقة العليا يتمتعون بصواب سياسي ولم يقلقوا من تعرض الفقراء البيض 

ً من . لضغوط المواطنين الجدد وهكذا أضافت الهجرة وقضية األقليات العرقية خطا
  .ي السياسة، مما أضعف نظام الحزب الطبقيالصراع ف

  
ً للبيض ذوي  طوال السبعينيات أصبح إغالق الحدود ووقف الهجرة، جدول أعمال مهما
الدخل المنخفض، في حين كانت األحزاب اليسارية الحاكمة مهتمة بتأمين حقوق 

  .المهاجرين والحصول على مزايا الرعاية االجتماعية
  

خبين في المملكة المتحدة في أواخر السبعينيات أنه من المهم من النا% 70اعتقد أكثر من 
من الناخبين مقتنعين بأن اليمين هو األفضل في % 90وقف الهجرة، وكان أكثر من 

هذا األمر يقود إلى إدراك، حيث يبدو مثيراً لالهتمام، خاصة ألن . معالجة هذه المهمة
يبرالية الجديدة، من الممكن أن يكون ريغان ترتبط عادةً باختراق الل -انتصارات تاتشر 

  .للعرق الديني دور أكبر مما كنا نفترضه حتى اآلن
  

. لقد اعتقدنا أن هيمنة الجناح اليميني في الثمانينيات كانت بسبب سياساتهم االقتصادية
مع إعادة . لكن بيكيتي يشير إلى أن قضية الهجرة قد تكون حاسمة حتى في ذلك الوقت

  .، إنها السياسة الخارجية"ه ليس االقتصاد يا غبيإن: "صياغة بسيطة
  

  رابعاً ـ أين يترك الجناح األيسر؟
  

طريقته صادقة، وتحليالته قائمة على أسس علمية، ويتحدى . نقطة انطالق بيكيتي يسارية
ً لما يسمى . استنتاجاته الفرعية لكن صياغته ". مبدأ التزييف"وبالتالي فهو يعمل وفقا

ً على أساس أن عدم المساواة مشكلة تحتاج إلى حل: لمشكلته يسارية . فهو يحلل سياسيا
وهو غير معني بما يعنيه فقدان األصوات المتعلمة لليمين، لكنه يتعامل بعمق مع ما يعنيه 

  .فقدان الدخل المنخفض بالنسبة للجناح اليساري
  

كان النظام الحزبي الطبقي الذي ظهر في منتصف القرن العشرين بسبب ظروف 
فبدون برنامج . تاريخية محددة، وثبت أنه هش مع تغير الهياكل االجتماعية واالقتصادية

دولي قوي قائم على المساواة، يكون من الصعب بطبيعته على الناخبين ذوي التعليم 
  .المنخفض وذوي الدخل المنخفض داخل نفس الحزب

  
بين اليسار واليمين السيناريو غير السار بالنسبة للجناح اليساري هو أن المعارضة 

أي بين أولئك الذين يريدون حقوقاً ". الوطنيين"و " العولمة"تتحول إلى صراع بين 
متساوية للجميع بغض النظر عن العرق واألصل، وهم من أنصار النظام العالمي 

وأولئك الذين يريدون حدودًا مغلقة،  -الليبرالي وحقوق اإلنسان والتجارة الحرة 
حقوق اإلنسان، ويضعون الدفاع عن المواطنين فوق االلتزام تجاه  ويطالبون بمواجهة

  .اآلخرين وسوف يتحدّون ويواجهون مبدأ الحقوق المتساوية للجميع
  

لكن الميل لالختيار بين . على األقل هذا سيناريو ساعد دونالد ترامب في استفزازه
ملحوظ بالفعل  التضامن مع المهاجرين والالجئين والتضامن مع ذوي الدخل المنخفض

في معظم البلدان الغربية، ويبدو أن المعارضة بين النظام الليبرالي في العالم والعدالة 
يمكن للمرء . لكن هذا سيناريو غير مؤكد. االجتماعية راسخة بالفعل من الناحية السياسية

 أيضاً أن يتخيل أن انتخاب دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون ونجاح جيريمي كوربين في
  .بريطانيا أدى إلى فتح مساحة سياسية من الفرص حيث يمكن تشكيل تحالفات جديدة

ً لتصوراتهم الخاصة لمصالحهم  يفترض تحليل بيكيتي أن الناخبين يصوتون وفقا
الشخصية، ولكن دولة الرفاهية تأسست ـ على سبيل المثال ـ ألن أصحاب أعلى الدخول 

  .جتماعية كانت أيًضا لمصلحتهموالتعليم األطول أدركوا أن العدالة اال
  

أخيراً، من الحقائق أن التحالف القديم لم يكن حالة سياسية مثالية ـ على سبيل المثال ـ 
ً في الفترة التي أعقبت تفكك النظام  ً وثقافيا ً وسياسيا ً اجتماعيا للنساء الالئي شهدن تقدما

  .الطبقي القديم
  

الفقراء والمضطهدين في العالم مطلباً إلعادة لطالما كانت فكرة أن اليسار يمثل الصغار و
التفكير في من هم الصغار وكيف يمكن للكبار أن يخافوا منهم إذا لم يمنحهم المساواة 

لقد أصبح األمر مختلفاً تماماً عن حقيقة أن السؤال اآلن ال يُطرح على مستوى . والحرية
  .رهالعالم فحسب، بل يجب اإلجابة عليه أيضاً مع العالم بأس
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 ما هي نظرية القطيع؟ ومن أطلق عليها هذا المسمى؟  
  
 سلوك القطيع) / نظرية سلوك القطيع(نظرية القطيع أو  
)herd behavior ( هو مصطلح يطلق على سلوك

الجماعة عندما يقوم بالتصرف بسلوك الشخص في 
هذا . الجماعة التي ينتمي لها دون تفكير أو تخطيط

المصطلح في األساس يطلق على تصرف الحيوانات في 
ً عندما تستشعر  القطيع أو السرب من الطيور خصوصا

إن سلوك الناس في الحروب وفي المظاهرات . بالخطر
ثلة عن وعند الشعور بالخطر وفي سوق األسهم هي أم

  .سلوك القطيع
  

أول من أطلق هذا المسمى على هذا السلوك وصاغه 
كنظرية فلسفية علمية هو عالم األحياء هاملتون وذكر فيها 
إن كل عضو في مجموعة ما يخدم نفسه بالدرجة األولى 
حيث يقلل الخطر عن نفسه بالدخول مع الجماعة 
والسلوك بسلوكهم هكذا يظهر القطيع بمظهر الوحدة 

حيث يتبع الفرد األضعف أو األقل نفوذاً أو ماالً . واحدةال
من هم أقوى منه وأشد نفوذاً ولنا في السياسة والسياسيين 

  .والفن والفنانين أكبر مثال
  

ثمة مئات من التجارب القديمة والجديدة، تؤكد أن الناس 
ً كثيرين  يميلون لفعل أشياء بعينها، ألنهم رأوا أناسا

  .يفعلونها قبلهم
  
ومفهوم قريب » العقل الجمعي«جد خلط بين مفهوم يو

ينسب المصطلح األول إلى . »سلوك القطيع«منه، يسمى 
اثنين من العلماء الفرنسيين، هما غابرييل دي تارد 

). 1931 - 1841(وغوستاف لوبون ) 1904 - 1843(
ولعل بعض القراء قد اطلع على كتاب لوبون 

كتاب شهير،  ، وهو للمناسبة»سيكولوجية الجماهير«
تكررت طباعته في اللغة العربية، لكنه فقد الكثير من 

  .مكانته في الوسط العلمي
  
إن معرفة فن التأثير على ُمخيلة الجماهير تعني معرفة "

، هكذا يصف المفكر الفرنسي جوستاف "فن التحكم بها
فن إدارة ) سيكولوجية الجماهير(لوبون في مؤلفه الرائع 

الحديث إلى عاطفتها وقلبها دون القطيع عبر التوجه ب
عقلها، وهو األمر الذي تعاظم تأثيره في أيامنا هذه في 

  .ظل االنتشار الواسع والتطور الهائل في وسائل اإلعالم
إذ تكمن خطورة تلك الوسائل اإلعالمية في مقدرتها على 
حشد جموع كبيرة من الجماهير وراء فكرة ما وتأييدها 

بيتها، ومن ثم دفعهم للتصرف بشكل مطلق مهما كانت سل
من دون تفكير إلنفاذ هذه الفكرة في عالم الواقع بغض 
النظر عن العواقب من ورائها، وكأن ما تقوم به هذه 
الوسائل اإلعالمية هو من قبيل عمليات التنويم 
المغناطيسي، ولكن خطورتها أنها ال تتم بشكل فردي 

لعقل ومن ثم يتشكل ا .وإنما في شكل تنويم جماعي
الجمعي بمفهومه السلبي الذي يتسم باالنصياع األعمى 
واالنقياد الإلرادي واالنسياق الالواعي خلف 
األيديولوجيات المختلفة بتجلياتها الدينية أو الطائفية أو 
القومية، فهي إذن عملية تغييب تامة للوعي اإلنساني، 
ً على هذا السلوك، إذ  وتعد جماعات العنف مثاالً صارخا

ع الفرد المنتمي لها عقله على عتبات الجماعة لتتلبسه يخل
  .حالة متفاقمة من الخضوع واإلذعان التام

  
قهر "وفي هذا الشأن يشرح إميل دوركايم في نظريته 

كيف يقهر هذا العقل الجمعي اإلنسان " العقل الجمعي
ويُخضعه له بشكل مطلق فيصبح واحدًا من القطيع، فهي 

اهرة، تجبر الفرد على االنصياع إذن قوة آمرة أو سلطة ق
  التام لها والتقليد األعمى لسلوكها، أو ما يُسمى بالجبرية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .االجتماعية وفقاً لدوركايم
  

وعليه تنشأ مجموعة من الخصائص التي تُميز الجماهير 
القابلية للتحريض : التي تسير في شكل القطيع وهي

قطيع، المتسرع والعنيف ضد العدو الذي اختلقه لهم قائد ال
السذاجة وسرعة تصديق ما يطرحه قائد القطيع من فكر 
دون تمريره على العقل، اللجوء للعنف وتبني الحلول 
الجذرية، المبالغة في العواطف والدفع بها إلى حدها 
األقصى ومن ثم خفوت التفكير العقالني وصوالً لدرجة 

  .االنطفاء التام
  

الفرد وفي مجتمع القطيع، وكما يذهب البعض، يفقد 
فرديته بشكل مطلق ويذوب في المجموع ويتماهى معه 
ً آخر ذو سمات شخصية وسلوكية  بشكل تام فيبدو شخصا
ً مع سماته الحقيقية، فهو في الواقع وبعيداً  متناقضة تماما
عن القطيع نجده يفكر بعقالنية ومنضبط المشاعر 
والسلوك، أما في الحشد وداخل القطيع فهو ينزع نحو 

ة والتطرف في السلوك والمشاعر ألقصى درجة االنفعالي
متخيلة، فها هو عقله وقد أقاله تماماً، بل قتله بدم بارد 

  .وذهب به إلى ثالجة حفظ الموتى
  

وهو ما دعا مارك توين ألن يحذرنا من مغبة االنجرار 
ً في : "وراء القطيع، إذ يقول كلما وجدت نفسك منجرفا

تتوقف دون تردد  طريق األغلبية دون تفكير، فعليك أن
  ".وتغير اتجاهك في التو واللحظة

  
ما يضاعف مأساتنا أن الفرد المستقل فكرياً داخل مجتمع 
القطيع يتم النظر إليه باعتباره عدواً للمجتمع ومهدداً 
لوحدته ومن ثم يُتهم بالخيانة وعدم الوالء، أما الفرد 
اً المندمج داخل القطيع الُمنقاد لمن يعتقد أنهم أكثر فهم

ً منه، فتخفُت ملكة التفكير النقدي والمناقشة  وعلما
والتساؤل والقدرة على التجاوز لديه، لنجد أنفسنا أمام 
إنسان اإلذعان الذي جرى تدجينه ليصبح حبيس ارتهانات 

  .واقعه البائس
  

قصة رجل يدعى ) فرنسوا رابليه(روى الكاتب الفرنسي 
ة شحن، كان في رحلة بحرية على متن سفين) بانورج(

ومعه ) دندونو(وكان على نفس السفينة تاجر األغنام 
  .قطيع من الخرفان المنقولة بغرض بيعها

  
وهو بالمناسبة تاجر جشع ال يعرف معنى الرحمة، 

بأنه يمثل أسوأ ما في هذا ) رابليه(ووصفه األديب الكبير 
وما أكثر أشباه هذا التاجر  -العصر وهو غياب اإلنسانية 

لوال ) قريب منهم(أنني لست منهم، ولكنني والحمد   -
  .لطف ربي

  
) بانورج(وحدث أن وقع شجار على سطح المركب بين 

أن ينتقم من ) بانورج(، صمم على أثره )دندونو(والتاجر 
التاجر الجشع، فقرر شراء خروف من التاجر بسعر عاٍل 

  .وسط سعادة دوندونو بالصفقة الرابحة
  

الخروف من قرنيه وفي مشهد غريب يمسك بانورج ب
ويجره بقوة إلى طرف السفينة ثم يلقي به إلى البحر، فما 
كان من أحد الخرفان إال أْن تبع خطى الخروف الغريق 
ليلقى مصيره، ليلحقه الثاني فالثالث فالرابع وسط ذهول 
التاجر وصدمته، ثم اصطفت الخرفان الباقية في طابور 

  .مهيب لتمارس دورها في القفز
  

تاجر األغنام وهو يحاول منع القطيع من القفز ُجن جنون 
بالماء، لكن محاوالته كلها باءت بالفشل، فقد كان إيمان 
الخرفان بما تفعله على قدر من الرسوخ أكبر من أن 
يُقاوم، واندفع دندونو لإلمساك بآخر الخرفان األحياء، إال 

كان مصراً على االنسياق وراء ) المؤمن(أن الخروف 
ان أْن سقط كالهما في البحر ليموتا معاً جماعته، فك

 ً   !!غرقا
  

مصطلحاً ) خرفان بانورج(ومن هذه القصة صار تعبير 
شائعاً في اللغة الفرنسية ويعني انسياق الجماعة بال وعي 

  .وراء أفعال اآلخرين
  

لديه ) روح القطيع(ليس أخطر على مجتمع ما من تنامي 
  .هذا صحيح نوعاً ما، ولكنه ليس كامالً  -
  

ومع األسف اشتهرت الخراف بأنها كائنات حمقاء، عديمة 
الحيلة تتسكع بال هدف على سفوح التالل والمرتفعات، 

إما أن تؤكل وإما أن تنتج : وال تصلح إال لغرضين هما
  الصوف،

  
أول من تكلم في علم النفس ) غوستاف لوبون (يعد 

سنة عن كتابه سيكولوجية  150اإلجتماعي،و بعد 
يزال الكتاب إلى اليوم،المرجع األول لفهم  الجماهير،ال

نفسية الجماهير،و ليس مبالغة إن اعتبرنا الكتاب،دليال 
مرجعيا استخدمه الحكام،و قادة الحركات الجماهيرية لفهم 
نفسيات الجماهير،و توجيهها نحو الهدف الذي يريده 
الزعيم، وخير مثال على ذلك، الجماهير الغفيرة التي 

لوبون (بل إن . في الحرب العالمية الثانية )هتلر (وّظفها 
نفسه أصبح وجهة ومزاًرا لزعماء العالم، يتوجهون إليه ) 

ورغم مرور ما يقارب . ويتناقشون معه في محتوى كتابه
عاًما على تأليف الكتاب، ما زال محافًظا على  150الـ 

ويقدم الكاتب . زخمه وحضوره بين أوساط المثقفين
يد من األسئلة المثارة حول التجمعات إجابات واضحة للعد
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كيف تتهيج الجماهير؟ وكيف تتكون : الجماهيرية مثل
الجماعات الثورية في األصل؟ ما الذي يصهر الجماهير 
نحو هدف واحد؟ أهي عقائد معينة أم الدين بشكل رئيس؟ 
ما دور الزعيم أو القائد في الثورات؟ واألخطر من ذلك 

بالطبيعة وديمقراطية أم  هل الجماهير عاقلة وواعية
  متهيجة وثائرة؟

  
  
  

إن االنقالبات الكبرى التي تسبق عادةً تبديل الحضارات 
تبدو وكأنها محسومة من قِبَل تحوالت سياسية ضخمة، 
ولكن الدراسة المتفّحصة لهذه الظواهر تكشف أن السبب 

 إن. الحقيقي هو التغيّر العميق الذي يصيب أفكار الشعوب
األحداث الضخمة التي تَتَناقلها كتب التاريخ ليست إال 

إن . نتاًجا للمتغيرات الالَمرئيّة التي تصيب عواطف البشر
الفترة الحالية هي فترة التحّول والتبدّل ويشّكل جذرها 

هدم المعتقدات الدينية والسياسية : عامالن أساسيان هما
ة للوجود واالجتماعية، وخلق شروط جديدة ُكليا بالنسب

إن العصر الحديث يُمثّل فترة انتقالية وفوضوية . والفكر
  .وليس من السهل التنبؤ بما سيتولد عنها مستقبًال 

  
وفي الوقت الذي راحت فيه كل عقائدنا القديمة تتهاَوي، 
وأخذت األعمدة القديمة تتساقط واحدًا بعد اآلخر، نجد أن 

يستطيع أن هو القوة الوحيدة التي ال ) نضال الجماهير(
إن العصر الذي ندخل فيه اآلن هو . يهدّدها أي شيء

؛ فلم تعد مقادير األمم تُحسم في )عصر الجماهير(بالفعل 
لقد ُوِلدت قوة . مجالس الحّكام، وإنما في روح الجماهير

الجماهير عن طريق نشر بعض األفكار التي ُزِرعت في 
ألفراد النفوس بشكل بطيء، ثم بواسطة التجميع المتدرج ل

من خالل الروابط والجمعيات، وقد أتاح هذا التجّمع 
للجماهير أن تُبلور أفكارها، ثم راحت تشكل النقابات 
وبورصات العمل، وأرسلت مندوبين عنها للمجالس 

  .الحكومية
  

إن بناء أي حضارة يتطلب قواعد ثابتة، ونظاًما ُمحددًا، 
درة والمرور من مرحلة الفطرة إلى مرحلة العقل، والق

على استشراف المستقبل، ومستوًى عاليًا من الثقافة، وكل 
هذه العوامل غير متوافرة لدى الجماهير؛ فالجماهير 
بواسطة قوتها التدميرية تمارس عمل الجراثيم التي 
تساعد على انحالل األجسام الضعيفة أو الجثث؛ فََمعرفة 
ل المصدر األساسي لرجل الدولة الذي  نفس الجماهير تُشّكِ

يريد أال يُحكم كُليًا من قِبَلها؛ فكل الزعماء ورجال الدولة 
نابليون (العظام كانوا علماء نفس على غير وعيٍ منهم؛ فـ 

كان يْنفُذُ بشكٍل رائع إلى أعماق نفسية  -مثًال  -) بونابرت 
الجماهير، ونفسية الجماهير تبين لنا إلى أي مدى تبدو 

اآلراء التي لُقِّنَت عاجزة عن تشكيل رأيٍ شخصي ما عدا 
لها؛ فالضريبة األكثر ُظلًما يمكن أن تكون األفضل َعَمليا 
بالنسبة للجماهير إذا كانت األقل مرئية واألقل ثِقًال من 
حيث المظهر؛ فالبشر ال يتصرفون أبدًا انطالقا من مبادئ 

  .العقل النظري البحت
  

  
  

معناها العادي تجّمعًا  تعني في) جمهور(إن كلمة 
لمجموعة من األفراد، أيا كانت هويتهم، ولكن من وجهة 
النظر النفسية؛ ففي بعض الظروف المعينة يمكن ِلتََكتُّل 
من البشر أن يمتلك خصائص جديدة تختلف عن 
خصائص كل فرد يشكله، عندئٍذ تتشكل روح جماعية، 

لمنظم، أو الجمهور ا: (عابرة ومؤقتة وهو ما سماه الكاتب
الوحدة العقلية (، ويصبح خاضعًا لقانون )الجمهور النفسي

  ).للجماهير

تالِشي الشخصية : ومن الخصائص النفسية للجماهير
ه الجميع  الواعية، وَهْيَمنَة الشخصية الالواعية، وتََوجُّ
ضمن نفس الخط بواسطة التحريض والعدوى للعواطف 

ض عليها إلى واألفكار، والـَمْيل لتحويل األفكار ال مـُحرَّ
وهكذا ال يعود الفرد هو نفسه، . فعل وممارسة مباشرة

وإنما يصبح إنسانًا آليا ما عادت إرادته بقادرة على أن 
  .تقوده

  
إن الجمهور هو أدنى مرتبة من اإلنسان الُمْفَرد فيما 
يخص الناحية العقلية والفكرية، ولكن يمكن لهذا الجمهور 

ذا يعتمد على الطريقة التي يتم أن يسير نحو األفضل، وه
تحريضه بها، صحيح أنها بطوالت ال واعية إلى حد ما، 

  .ولكن التاريخ ال يُصنع إال من قِبَل بطوالت كهذه
  

إن الجماهير تشبه األوراق التي يلعب بها اإلعصار 
ويُبَْعثرها في كل اتجاه، وهذه الصفة تجعل من الصعب 

مية والتي تُشّكل نوًعا ُحكمها، ولوال ضرورات الحياة اليو
من الميزان الناظم غير المرئي لألحداث لما استطاعت 
األنظمة الديمقراطية أن تستمر، وفي كل الخصائص 

؛ فهناك فارق بين )الِعْرق(النفسية للجماهير يتدخل 
الجمهور الالتيني والجمهور األنجلوساكسوني؛ فالجماهير 

ة هي الجماهير أُنثوية في كل مكان، ولكن أكثرها أُنثوي
  .الالتينية

  
إن الجمهور غير قادر على االحتكام للعقل ومحروم من 
كل روح نَْقديّة؛ ولذلك فإنَّه يُبِدي سرعة تصديق منقطعة 
النظير، وكذلك قدرة هائلة على التضخيم والتشويه، وينتج 
عن ذلك أنه ينبغي أن نعتبر ُكتُب التاريخ بمثابة ُكتُب 

ْرف؛ فهي  عبارة عن حكايات وْهميَّة عن الخيال الّصِ
وقائع لُوِحظت بشكل رديء، كما أنها مصحوبة بتأويالت 

  .ُشِكّلت فيما بعد
  

إن الجماهير ال يمكن تحريكها والتأثير عليها إال بواسطة 
العواطف المتطّرفة والشعارات العنيفة، وكذلك التكرار 
دون إثبات أي شيء عن طريق الُمحاّجة العقالنية، 

ال تعرف إال العواطف البسيطة والمتطرفة؛  والجماهير
الن بالنسبة للجماهير عواطف  فاالستبداد والتعصب يشّكِ
واضحة جدًا وهي تحتملها بنفس السهولة التي تمارسها، 
وبما أن الجماهير مستعدة دائًما للتمرد على السلطة 
الضعيفة فإنها ال تحني رأسها بخضوع إال للسلطة القوية، 

السلطة متقّطعة فإنها تعود إلى طباعها  وإن كانت هيبة
المتطّرفة، وتنتقل من الفوضى إلى العبودية، ومن 

  .العبودية إلى الفوضى
  

إن االعتقاد بهيمنة الغرائز الثورية على الجماهير يعني 
الجهل ِبنَفسيّتها؛ فانفجارات االنتفاضة والتدمير التي 
ا تحصل من حين لحين ليست إال ظواهر عابرة؛ فإذا م

تُركت لنفسها فإنها تمّل من الفوضى وتتجه بالغريزة نحو 
العبودية، صحيح أن الجماهير تقوم بثورات لتغيير أسماء 

تشعر باحترام تجاه -في الوقت ذاته -مؤسساتها، ولكنها 
هذه المؤسسات ومضمونها؛ فتجدها تعود إليها في نهاية 

ر يتم والتأثير على الفرد الـُمنَخِرط في الجمهو. المطاف
بالتركيز على عواطف المجد والشرف والدين والوطن؛ 

  .لذا فالجماهير قادرة على أرفع أنواع األخالقية
  

  
  

ض عليها،  أيا تكن األفكار التي تُوَحي للجماهير أو تُحرَّ
فإنه ال يمكنها أن تصبح ُمَهيِمنة إال بشرط أن تتِّخذ هيئة 

تنغرس فكرة ما في روح بسيطة جدًا؛ فَبُِمجّرد أن 
الجماهير فإنها تكتسب قوة ال تقاَوم، وال يكفي مجرد 

البرهنة على صحة فكرة ما حتى تفعل مفعولها، صحيح 
أنه يمكن للحقيقة الساطعة أن تَلقي آذانًا صاغية، ولكن 
َستََري نفس الشخص بعد بضعة أيام يعود إلى ُمحاّجاته 

واقع تحت تأثير األفكار  القديمة وبنفس األلفاظ تماًما؛ ألنه
السابقة التي تحولت إلى عواطف وتََرسَّخت؛ فالجماهير 
تشبه إلى حد ما النائم الذي يتعطل عقله مؤقتًا ويَتُرك نفسه 
ُعرضة النبثاق صورة قوية ومكثفة؛ فعلى قاعدة الخيال 

إن معرفة فن التأثير على . الشعبي تأسست قوة الدول
  .عرفة فّن ُحكمهاُمَخيِّلة الجماهير تعني م

  
  
  

إن العوامل التي تُحدّد آراء الجماهير وعقائدها ذات 
عوامل بعيدة، وعوامل قريبة، ومن بين العوامل : نوعين
الِعْرق، وكذلك التقاليد الموروثة؛ فالجماهير كائن : البعيدة

إال  عضوي، وككل الكائنات العضوية؛ ال يمكن تغيّره
بواسطة التراكمات الوراثية البطيئة؛ فالقادة الحقيقيون 
للشعوب هم تقاليدها الموروثة، وبدون تقاليد ثابتة ال يمكن 
أن توجد حضارة، وأيًضا الزمن؛ فهو الذي يطبخ آراء 
الجماهير على ناٍر هادئة؛ فبعض األفكار التي يمكن 

فالنُّظم  تحقيقها في فترة ما؛ تبدو مستحيلة في فترة أخرى؛
  .السياسية ال تنهار في يوٍم واحد

  
ا المؤسسات السياسية واالجتماعية، فهي تمثل َمْنتُوج  وأمَّ
الِعرق، ويلزم أحيانًا عدة قرون من أجل تشكيل نظام 
سياسي معيَّن، وعدة قرون أخرى من أجل تغييره؛ 
فالشعب ال يمتلك أبدًا أية قدرة حقيقية على تغيير 

تطيع تعديل اسمها عن طريق إشعال مؤسساته، ولكنه يس
الثورات، وكذلك عامل التعليم والتربية؛ حيث يمكن 
البرهنة بسهولة أن التعليم ال يجعل اإلنسان أكثر أخالقية 
وال أكثر سعادة، وأنه ال يغيّر غرائزه وأهواءه الوراثية، 
وإذا ما ُطبِّق بشكل سيئ فإنه يصبح ضارا؛ فالدولة التي 

ج بواسط ة هذه الكتب المدرسية البائسة كل هؤالء تُخّرِ
الطالب ال تستطيع أن توظف منهم إال عددًا قليال، وتترك 
اآلخرين بدون عمل؛ فمع التربية والتعليم تتحسن روح 

  .الجماهير أو تفسد، فهما مسؤوالن عن ذلك جزئيًا
  

الشعارات؛ فُمخيِّلة الجماهير : لمباشرة فمنهاأما العوامل ا
بشكل خاص، وكذلك قوة الكلمات مرتبطة  تتأثر بالصَور

بالصور التي تثيرها، والكلمات التي يصعب تحديد 
معانيها بشكل دقيق هي التي تمتلك أحيانًا أكبر قدرة على 

مثًال، وعندما تشعر الجماهير ) ديمقراطية(التأثير ككلمة 
بنفور عميق من الصور التي تثيرها الكلمات إثَْر 

فالواجب األول على رجل الدولة االنقالبات السياسية؛ 
الحقيقي تغيير هذه الكلمات دون أن يََمسَّ األشياء ذاتها 

إذن فَبَراعة الحّكام تتمثل في معرفة كيفية . بالطبع
  .التالعب بالكلمات

  
األوهام؛ فالشعوب تتجه نحو األوهام كما : ومنها أيًضا

تتجه الحشرة نحو الضوء؛ فمن يعرف إيهام الجماهير 
يدًا لهم، ومن يحاول قشع األوهام عنهم يصبح يصبح س

ضحية لهم، وهناك أيًضا عامل التجربة؛ فهي المنهجية 
الوحيدة الفعّالة من أجل زرع حقيقة ما في روح الجماهير 
بشكل راسخ، وتدمير األوهام التي أصبحت خطرة أكثر 

وعموًما فإن التجارب التي عاشها جيل ما . مما ينبغي
نسبة للجيل الالحق؛ لذا نجد من غير ذات جدوى بال

الضروري تكرار التجارب من عصر إلى عصر من 
أجل أن تماِرس بعض التأثير وتنجح في زعزعة خطأ 
راسخ بقوة، وهناك عامل العقل، وهو عامل سلبي في 
التأثير ال عامل إيجابي؛ فالجماهير ال تتأثر بالمحاجات 

كو الجمــالعقالنية، وله   ونـر ال يتوجهاهيــذا السبب فَُمَحّرِ
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  .أبدًا إلى عقلها، وإنما إلى عاطفتها 
  
  
  

ما إن يجتمع عدد من الكائنات الحية، حتى يضعوا أنفسهم 
بشكل غريزي تحت ُسلطة زعيم ما؛ يلعب دوًرا ضخما 
بالنسبة للجماهير البشرية؛ فالجماهير عبارة عن قطيع ال 

ماهير على يستطيع االستغناء عن سيّد، وتحصل من الج
  .طاعة وانقياد أكثر مما تحصل عليه أي حكومة

  
منها رجال : ومحّركو الجماهير يمكن تقسيمهم إلى فئات

ناشطون ذُوو إرادة قوية ولكنها مؤقتة، وبعضهم اآلخر 
يمتلك إرادة قوية ودائمة، وهؤالء القادة ينشرون أفكارهم 
بين الجماهير عن طريق التأكيد العاري والمجرد من كل 
ة عقالنية، مع تكراره باستمرار وبنفس الصياغات  ُمحاجَّ
والكلمات؛ فينتهي به األمر إلى االنغراس في تلك الزوايا 
العميقة من الالَوْعي، حيث تُصنع كل دوافع أعمالنا، ومن 
ثَّم تنتقل هذه األفكار والعواطف واالنفعاالت بين 

  .الجماهير عن طريق العدوى الفكرية
  

ية ندعوها الهيبة أو  وهذه األفكار ال بد أن تمتلك قوة ِسّرِ
االحترام، وهي نوع من الجاذبية التي يمارسها فرد ما 
على روحنا وتمألها بالدهشة واالحترام، وقد تكون هذه 
الهيبة ُمكتََسبة إما عن طريق االسم أو الثروة أو الشهرة، 
وقد تكون ذاتية أو شخصية وتشكل َملَكة مستقلة عن كل 

كل ُسلطة، وتجعل َمن حوله يطيعونه طاعة  لَقَب أو
  .عمياء كما تطيع الدابة المتوحشة مرّوِضها

  
ولكن هذه الهيبة الشخصية تختفي دائًما مع الفشل؛ فالبطل 
الذي صفَّقَت له الجماهير باألمس قد تحتقره َعلَنًا في الغد 
إذا ما أدار الحظ له ظهره، وقد تُنتََزع بالمناقشة 

َكْي يحافظ الشخص على هيبته وتُعجب به والمجادلة، فَلِ 
  .الجماهير ينبغي دائًما إقامة مسافة بينه وبينهم

  
  
  

هناك العقائد اإليمانية الكبرى والتي تدوم قرونًا عديدة 
والتي ترتكز عليها حضارة بأكملها، وتََشكُّلها وتالشيها 

قاط الذُّروة في تاريخه، ومن يمثّالن لكل ِعرق تاريخي ن
الصعب جدًا تدمير هذه العقائد بعد تشكيلها إال بعد ثوراٍت 
عنيفة، وبعد أن تكون العقيدة قد فقدت تقريبًا كل َهْيمنتها 
على النفوس، وهذا يبدأ من اللحظة التي يأخذ فيها الناس 

  .بمناقشتها ونقدها
  

ية من اآلراء وفوق هذه العقائد الثابتة تَتَمْوَضع طبقة سطح
واألفكار التي تُولَد وتموت باستمرار، ومدة دوام بعضها 
مؤقتة جدًا، وأكثرها أهمية ال تتجاوز ُمدّتها حياة جيل 

  .واحد
  
  
  

جماهير غير متجانِسة، : يمكن تقسيم فئات الجماهير إلى
ومنها جماهير ُمْغفلة، كجماهير الشارع، وجماهير غير 

جالس البرلمانية، وفيما عدا عامل الِعرق فإن ُمْغفلة، كالم
التصنيف الوحيد المهم بالنسبة للجماهير غير المتجانِسة 
هو الفصل بين كونها ُمْغفلة وغير ُمغفلة؛ فالشعور 
بالمسؤولية لدى الثانية متطور، وهو يَفِرض على 

هات مختلفة غالبًا وجماهير متجانسة، . أعماِلـهم توجُّ
لُزَمر، الطبقات، أما الطائفة، فتحتوي وتشمل الطوائف، ا

على أفراد من ثقافات ومهن مختلفة وال يربطها إال العقيدة 
واإليمان كالطوائف الدينية، وأما الُزْمَرة فهي أعلى 

درجات التنظيم التي يقدر عليها الجمهور؛ فالُزمرة ال 
تشمل إال أفرادًا من نفس المهنة كالزمرة العسكرية، وأما 

تتشكل من أفراد ذوي أصول مختلفة، وال يجمعهم الطبقة ف
إال االشتراك في بعض المصالح وبعض عادات الحياة 

  .المتشابهة كالطبقة البورجوازية
  
  
  

إن جرائم الجماهير ناتجة عموًما عن تحريض ضخم، 
واألفراد الذين ساهموا فيها يَْقتَنِعون فيما بعد أنهم قد 

ويمكننا أن نستشهد على ذلك بحادث  أطاعوا واجبهم،
ًال  مقتل مدير سجن الباستيل؛ فقد كان قاتِلُه طبّاًخا ُمتَجّوِ
وذهب إلى الباستيل لكي يرى ما يحصل هناك، ولما رأى 
الجميع متفقين على قيامه بهذه المهمة، وأنه يؤدي عمًال 

  .وطنيًا، قام بقتله وقطع رأسه
  
  
  

هذه الجماهير بعدة أساليب منها، أن يمتلك  يمكن إغراء
الُمرشَّح الهيبة الشخصية، وهذه ال يمكن تعويضها بأي 

وامتالك الهيبة وحدها ال يكفي لضمان . شيء آخر
النجاح، وإنما ينبغي على الـُمرشَّح أن يَتَملَّق الناخب 
ويغـُمَره بأكبر قدر من الوعود، كذلك ينبغي عليه سحق 

ضاد عن طريق تكريس االتهامات بواسطة الـُمرشَّح الم
  .التأكيد والتكرار

  
كذلك فإنَّ البرنامج المكتوب ال ينبغي أن يكون دقيقًا جدًا؛ 

أما الوعود . ألن خصومه يمكنهم أن يواجهوه به فيما بعد
فيمكنه أن يَِعدَ الناخب بإصالحات ضخمة دون أي خوف 

ناخب من ذلك ودون الحاجة لاللتزام بهذه الوعود؛ فال
ينَسي هذه الوعود تماًما، على الرغم من أن االنتخابات 

ومن . تكون قد ُحسمت على أساس هذه البرامج والوعود
الكلمات : العوامل التي تؤثر على الجمهور االنتخابي

والشعارات؛ فالخطيب الذي يعرف كيف يستخدمها 
  .يتالعب بالجماهير ويقودها كيف يشاء

  
  
  

لف الخصائص العامة للجماهير البرلمانية عن ال تخت
غيرها من الجماهير؛ فهي شديدة القابلية للتحريض 
والعدوى، وفي كل دورة يُبِدي البرلمان آراًء ملتبسة 
يُغذيها الخوف المستمر من الناخب، ويتوصل دائًما إلى 
كين، وهم في نهاية المطاف  موازنة تأثير القادة المحّرِ

ن للمناقشات التي ال يكون للنواب آراء األسياد الحقيقيو
ُمسبَقة أو ثابتة تجاهها؛ فالمجالس النيابية آخر محّل يمكن 
للعبقرية أن تشّع فيه، وال أهمية فيها إال للفصاحة 

  .الخطابية المتناسبة مع الزمان والمكان
  

وعلى الرغم من كل صعوبات تسييرها فهي أفضل 
ل ُحكم ذاتها، طريقة وجدتها الشعوب حتى اآلن من أج

التبذير اإلجباري، : وال يُهدّدها إال خطران جِدّيَّان ُهما
والتقييد التدريجي على الحريات الفردية؛ فََسّن القوانين 
باستمرار يؤدي في نهاية المطاف إلى التقليص التدريجي 

  .ُحريّةللمواطنين أن يتحركوا داخلها بـِ للدائرة التي يمكن 
  
  
  

في البداية تجد قلة من الرجال الـُمْنتَمين إلى أُصول 
متنوعة وقد اجتمعوا بحسب هوى الهجرات والفتوحات؛ 
فال شيء يربطهم، ثم يمّر الزمن ويكمل عمله، وتبدأ هذه 
الوحدات غير المتجانسة في االنصهار معًا لتشكل ِعرقًا 

واحدًا، وعندئٍذ يمكن أن تُولَد حضارة جديدة، وبعد أن 
تصل الحضارة إلى مستوى معين من القوة والتعقيد فإنها 
تتوقف عن النمو، وما إن تتوقف حتى تصبح ُمدانة 

  .باالنحطاط السريع
  

ومن صفات هذه الساعة المحتومة؛ وهٌن يصيب المثال 
األعلى الذي كان يدعم روح الِعرق البشري الصانع لهذه 

ن األمر الحضارة، ومع الفقدان النهائي للمثل األعلى فإ
ينتهي بالِعرق في نهاية المطاف إلى فقدان روحه، وال 
يعود إال ذرات متناثرة من األفراد المعزولين، أي يعود 
إلى ما كان عليه في البداية، وهذه هي دورة الحياة 

االنتقال من حالة البربرية إلى حالة : الخاصة بأي شعب
الحضارة عن طريق مالحقة حلم ما، ثم الدخول في 

تهمرح د أن يفقد هذا الحلم قُوَّ   .لة االنحطاط والموت بمجرَّ
  

حشد :" وفي النهاية دعنا نردد مع وليم شكسبير قوله
العقالء أمر ُمعقد للغاية، أما حشد القطيع فال يحتاج سوى 

  ".راعٍ وكلب
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  رقد الكونُ استرح يف غفوة  
  أطفئ األضواء ألغني بعد حني

  سوف أشدو ليس إال ليس إالّ
  للعطاشى صيغ حلين
  من حننيٍ قُد شدوي
  من دمي ينبع حربي

  ال تسلين كيف أو ماذا أغني
  طاملا قد عشت دهرا باضطرابٍ
  أو سكون أو جنون فاحتملين

  قَد تجرعنِي حياتي حلْو كَأْسٍ
  ...ليس إالّ.. بعض كأسٍ

  ...ليس إالّ 
ي حوحر سب...  

  حسبها بعض التمني
  سوف نفىن هكذا منضي
  بعد حني ربما يا للتجني

ى منضي كطيفبأس  
مثّ غن هرآهفارمق الز  

  ...سوف نفىن ليس الّا 
  ليس الّا
  ...كيف أنسى

  ...كيف أحيا  
  سوف أهلو

  فانصرف يا حزن عني
  بلحون للخيالِ املُتجلّي

  أي عيش دون فن.. سوف أشدو
  يف أحيا سأغني ك

  ليس إال سأغني
  فبعمق الروح صوت يل ينادي

للدم املطلول آه هو صوت  
  هلفيت يا وطنا تاه بليل
  بصراع حبروب وتعادي

  أيها السادر جهال انصرف
  ويح نفس من قريب اذ يعادي

  وطين قد كنت عشقي 
  كنت حلين

  صرت كهفا لوحوشٍ 
  يف الوهاد

  بعداٍء حبنني جبموح
ف الصهاتناديٍ بِعربِع وت  

جسِ وآههلفيت من ظلمة الر  
  حني يجفونا اخضرار يف البوادي

  ...أَو لَم تسمع مبا يجرِي 
  كيف حنيا

  وجعي مما مضى 
دادن حأو م  

  بليال باكيات كقفار
  ...سوف نشدو 

  ان بقرب أو بعاد
  ليس اال..ليس اال ..سوف حنيا

  رقد الكون وظلّ القلب يهذي
  ياربيعا وشعاعا مر يف البال

  ذقت طعم احلب سهوا
  وتضمخت بعطر العشق زهوا
  فاذا باحلب ضرب من حمالِ
  انما اهلوى كربوق خاطفات
  عابرات كاسفات كالظّالل
  حلم تاه وهيهات لن ولن

  يجدب القَحطُ قليب وخيايل
  وكما األوهام متضي كاحلياة

  سأغني وأغين لن أبايل
  ليس الّا...الّا سأغني ليس 

  تلك أهزوجة وجد قل لنهر
  سيغنيها لكم عنك وعني

  رقد الكون هنا يف غفوة ملقيا
  غيمة مرت بقليب غري أني

  ..لن أبايل 
  ..سوف أشدو 
  سوف أحيا

  سوف ارنو لألماين والتمني
  كم أجف اليأس روحي

  كم وكم ناديت سحقا لزماين
  اذ بقليب قد نوى االعتذار

  بالنغم احلاينقد عصا الئذا 
  ..سيغني ليس الّا 

   ليس الّا
 

 

  تونس 

 رجُت اليوَم إلى الشوارع خ
مساًء عريانًا تماًما من كل شيء؛ 

ليأس، من من الحزن، من ا
الخيانات القديمة، ومن جرح 

  ...اللئام
  

شرفي الذي حملته النساُء عني بين أفخاذهن أربعين عاًما، 
ألقيت به في صندوق قمامة في طرف الشارع، ومشيُت 

  ...مرة مرتاًحا ألول
  

أن يمشي رجٌل في البالد الغريبة منزوَع الشرِف بين 
رجٌل  الفخذين أمٌر عصيٌب، يشبه في عدالٍة أن يمشي

  !منزوَع الغضِب، كيف يمشي رجٌل بال غضب يا هللا؟
  

، )الويك إيند(الشاطُئ الذي يعرفني كل ليلٍة من ليالي 
ينساُب اآلَن على ذراعي عوًضا عن شْعر حبيبٍة نامْت 
هناك، تمنيُت لو ينساُب شعُرها على جسدي ولو مرةً وأنا 

كبطل  غيُر محمٍل بالغيرة حين تناديني باسم أختاره لنفسي
يمنحني الشاطيُء ... للروايات، فأُداري االزدواَج المقيت

عصارةَ موِجِه ويرتعُش منتشيًا بجماعنا األول داخل 
  ...قصيدة، ونحن خالصان من أوهاِم الشرِف المزعوم

  
  هل تدخُن الماريجوانا أيها المحيط؟ -
في بعِض أوقاٍت حين يغيب القمُر عني، أشعر بحاجٍة  -

ماء عذب، ويبدأ جسدي في التمرد على ماسة إلى نقطة 
اليوِد والملحِ، وال تفلُح المسكناُت وال مضاداُت 

  ...االكتئاب
  

جلسوا مثلي  ...الناُس الليلة صاخبون، لكنهم ال ينطقون
يصرخون في وجِه البحِر الشجاعِ حين خلع مثلي ثوبَه 

  ...وربما ينام للصباح المالَح واستراح على الرمال،
وحدَها خلَف أعواِمها الخمسة، لم تخلع وطفلةٌ تجري 

مالبسها، وظلت بين موجِ البحر والرصيف تلهو في 
انسجام، إذ لم تحمل بعد ذاك المزعوم بين فخذيها، 

  .وصارت حرةً تماًما مثلي اآلن
  

، لماذا )المختار(يا أمي لماذا اصطفى لي أبي اسمي 
رأة اختار لي اسًما تضعف النساُء أن تنطقه، وأن تحمله ام

بين فخذيها إذا نامت؟ وحين أعودُ نحوها ليالً تردني 
اإلشارات، واألصوات التي ال تجيب في الطرف اآلخر، 
فإذا ما بكيُت يغلقون الخط في وجهي، وهم يضحكون، 
ووسط دخان الوساخات، والمهاترات، وأحالم رجولتنا 
المزيفة، يقولون إني رجٌل ملوٌث، وأّن العاَر الذي اختار 

  !مي، لعنةٌ ال تموت؟لي اس
  

أريدُ الموَت دقيقتين يا أمي، أريدُ النوم، لكن حبيبتي 
  ...الجديدة تمنعني

  
أحاول إفهامها أن السؤال الذي رحل أبي قبل أربعين عاًما 
يظل في ليل الجزيرة يطاردني في الشوارع، وفي المربع 
األسمنتي، وفي ماِء المحيط حين أخفي دماغي في الماء، 

الب الشوارع التي تجوب الجزيرة بحثًا عن وحين تمر ك
شريك لوحدتها، حتى إنه في يوٍم وجدته داخل ثمرة 

لماذا يا أبي أسميتني (الكوكا يطفو على الماء، 
  !!).مختاَر؟

    يأبي، ونسى هّم السؤال، ولم يجبنيا حبيبتي مات 
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 لشرقيّة مصطفى الحسين معلمي في المرحلة االبتدائيَّة في مادة العلوم االجتماعيّة في مدرسة النهضة اإلسالميّة عند أطراف التلة ا
في مدينة إدلب في الشمال الغربي من سورية، وقد تحّولت هذه المدرسة إلى فرع المخابرات الجويّة الذي فُّجر بسيارة مفخخةيوم 

مّما أسفر عن مقتل العميد علي يوسف رئيس فرع المخابرات الجويّة في إدلب وتدمير القسم األكبر من  2012نيسان /أبريل 30االثنين 
تدائيّة بفعل التفجير الذي كان أشبه بزلزال هزَّ مدينة إدلب فيصباح ذلك اليوم، وهذا األمر أحزنني كثيراً، أقصد تدمير مدرستي االب

  . ومن المفارقات المذهلة في داللتها أّن أغلب أفرع المخابرات في مدينة إدلب كانت في األصل مدارس. مدرستي
  

بتهمة االنتماء إلى المكتب السياسي في الحزب ) 1998 - 1980(حسين سجنه حافظ األسد ثمانيّة عشر عاماً معلمي في مدرسة النهضة اإلسالميّة مصطفى ال
الدولة -والتهمة حقيقيّة، فقد كان فعالً من أعضاء المكتب السياسّي في هذا الحزب المحظور" رياض الترك"الشيوعّي السورّي أو بما بات يُعرف بجماعة 

كان مصطفى الحسينمالحقاً أمنيّاً  -ت تعترف فقط بالحزب الشيوعّي السورّي جماعة خالد بكداش أحد أحزاب الجبهة الوطنيّة التقدميّةالسورية تلك األيام كان
بعنف والتي جوبهت  1979في ربيع عام " اإلخوان المسلمين"ومختفياً عن أنظار المخابرات السوريّة خالل االنتفاضة أو الثورة السوريّة التي قادها حزب 

  . وأفرع المخابرات السوريّة المتعددة -الفرقة الثالثة بقيادة شفيق فيّاض مثالً -شديد وتغّول صارم من قبل فرق الجيش السورّي 
  

حجر كيف استطاع مصطفى الحسين االختباء في مدينة صغيرة كّل تلك الفترة؟ يا سيدي أفرغ خّزان الماء من مائه والمبني في األصل من : قد يسأل سائل
وصار . محافظ إدلب في تلك األيام" عبد هللا األحمر"الرفيق  1970على سقيفة حّمام بيته في المساكن الشعبيّة الجنوبيّة التي قّص شريط افتتاحها عام 

ه باب السقيفة فصار الباب والحائط سواء أن دورية المخابرات اقتربت وكان مصطفى الحسين كلَّما شعر ب. مصطفى الحسين يختبئ في هذا الخزان بعد أن موَّ
ولكن دوام الحال من . واستمر األمر فترة ال بأس بها. من مدخل البناية يصعد بلمح البصر ويختبئ في خزان الماء الفارغ قبل أن يفتحوا لهم باب المنزل

وهذا الجار من الغيورين على 1948مهجري عرب  فلسطيني المولد من" الحيط ع الحيط"المحال كما يُقال، وسبحان ُمغيّر األحوال، فقد كان عنده جار 
لن أذكر اسمه ألنه مات رحمه هللا، وقد أوصانا السلف الصالحبذكر محاسن موتانا، فقد كان شاعراً، نعم، سمعُت -مصلحة الوطن ويُحب فعل الخير لوجه هللا

ً " فاض نهر في الشمال"منه قصيدة بعنوان  وذات مساء خابر دورية  -على خشبة مسرح الخنساء في مدينة إدلب كان يكتب الشعر والمسرحيات ويُمثل أيضا
َكبََسْت دورية المخابرات . للمخابراتباتصال على الهاتف األرضي وهو متأكد مئة في المئة بأن جاره مختبئ في بيته اآلن وقد سمع صوته من خالل الجدران

ورحم هللا الشاعر العباسي ابن المعتز . فظّن خيراً وال تسأْل عن الخبرِ /كاَن مما لسُت أذكرهُ فكاَن ما : البيت ووجدت مصطفى الحسين في خزان الماء الفارغ
  .على هذا البيت األنيق

  
و الفوعة وكفريا بلدتان متجاورتان في األرض 2018وأهلها شيعة نزحوا عن ديارهم نتيجة الحرب السورية صيف عام " الفوعة"مصطفى الحسين من بلدة 

وكان . تحت تأثير هذا الُمعلّم الشيوعي" شيعة"شيوعيَّة مش " الفوعة"وكنُت أظنُّ في صغيري أّن أهل . عان إلى الشمال من مدينة إدلبوالمذهب، وتق
ي ال مصطفى الحسين صديقاً لوالدي يسهر عندنا سهرات طويلة جداً وخاصة في الشتاء،يخوض مع والدي راشد دحنون حتى الركب في حديث السياسة الذ

اً شرهاً، وأبي لم تهي، ويعبق أثناء النقاش بيت الضيوف برائحة التبغ المميزة والتي تبقى في هواء الغرفة ومقتنياتها أليام، فقد كان مصطفى الحسين مدخنين
  .يُدخن ولو سيجارة واحدة في حياته

  
م دكان والدي يشربان الشاي ويتحدثان في السياسة كما وكان يجلس على الرصيف أما 1999بعد أن خرج مصطفى الحسين من سجنه رأيته في خريف عام 

كان قد تغيَّر كثيراً والدُّنيا تغيَّرت . مليح: قال. كيفك: سألته. المشهورة في سورية" حمراء قصيرة"كانا في عهدهم السابق، ومصطفى الحسين يُدخن سجائر 
وقد ترك مصطفى الحسين مخطوطة من ألف صفحة عن الصراع الطبقي في . فوعةثمَّ بعد حين سمعت من والدي بأنه مات ودفن في بلدة ال. هي األخرى

عن مصير المخطوطة والذي  -قُتل فيما ما بعد أثناء الحصار الطويل لبلدة الفوعة أيام الثورة السورية المستمرة-" مالك"حاولت أن استفسر من ابنه . اإلسالم
وقد باح بخبر مفرح فحواه أن المخطوطة  13/5/2014حين قرب كنيسة الروم األرثوذكسيوم الثالثاء جمعتني به مصادفة سعيدة في مكتبتي في زقاق المسي

 ً ً "والظاهر أن كلمة . موجودة عند صديق له يعمل على رقنها على جهاز الكمبيوتر وستصدر في كتاب قريبا في سورية لها دالالت غير معناها وال " قريبا
   ال تقول كّمون حتى تصّر عليه، أي تجعل الكّمون في صّرة: والمثل يقول. نأمل ونطمح نُدرك ذلك، وهي أبعد في الزمن مما
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  كثيرا ما نسمُع، أو نقرأ، عن دعوات للمقاومة الشعبية لالحتالل األمريكي في
وهذا أمٌر جيدٌ، ونتمناهُ يجب أن يكون عام المقاومة الشعبية،  2023سورية، وأن العام 

اليوم قبل الغد، كما ُكنا نتمنى أن تكون هناك مقاومة شعبية لالحتالل اإلسرائيلي 
الذي مضى على احتالله منذ ) على غرار مقاومة حزب هللا في جنوب لبنان( للجوالن

  ..سنة 56،  2023وحتى  1967عام 
  

ُن من لن أتساءل فيما إذا كانت الظروف واألوضاع السورية،  في شتّى المجاالت، تُمّكِ
ولكن ال يمكننا إال أن .. قيام مقاومة شعبية، فهذا األمُر تعرفهُ قيادة البلد أكثر من الجميع

وأنا .. نشدّ على يد القيادة في تشكيل أي مقاومة شعبية ألي احتالل لألراضي السورية
  هنا السؤال؟.. لقفمتى ستنط.. أّول من لديه االستعداد لحمل البندقية إن انطلقت

**  
ديسمبر، / كانون أول  28بعد اللقاءات السورية والتركية في موسكو يوم األربعاء 

وهذا كان ).. قسد(، بدأنا نسمع عن مقاومة شعبية ضد قوات سورية الديمقراطية  2022
جزءا من ِحوار في برنامج سياسي على الشاشة السورية، وكان هناك تركيزا على دور 

  .لعربية في التصدّي ِلما يُعَرف بقوات سورية الديمقراطية، واستعادة آبار النفطالعشائر ا
  

  عسكريا؟" قسد"فهل تغيّرت األولويات من مقاومة األمريكان عسكريا إلى مقاومة قوات 
بالتأكيد نريد استعادة آبار النفط، فهذه ثروة لكافة أبناء الشعب السوري، وليست ُملكا 

تتصرف بها بِمفردها، بينما بقية أبناء الشعب يعانون األمّرين من  ألطراٍف بعينها، حتى
  ..نُدرة المحروقات

  
ولكن يجب أن تبقى األولوية لمقاومة االحتالل األمريكي، وحينما ينتهي هذا االحتالل في 
سورية، تُصبِح المسألة سهلة لحل كافة اإلشكاالت والخالفات مع قوات سورية 

حل السياسي الشامل والموعود في سورية الذي يتحدُّث عنه الديمقراطية في إطار ال
  .ُمستندين إلى القرارات األممية) روسيا أمريكا تركيا إيران(الجميع

  
ال نريدُ مزيدا من الدماء بين أبناء الشعب السوري، ويجب حل كافة المسائل والقضايا 

  ..الخالفية بالحوار واللقاءات واالجتماعات وإصغاء الجميع للجميع
  

ال يخفى التأثير األمريكي على قوات سورية الديمقراطية، فأمريكا هي من تسلحها 
" بي كي كي"وتساعدها وتحميها، وأردوغان لديه عقدة منها، ويعتبرها امتدادا لحزب 

التابعة أساسا لحزب االتحاد الديمقراطي ) واي بي جي(السيما وحدات حماية الشعب 
  )..بي واي دي(الكردي 

  
ان لم يجرؤ على القيام بأي عمل عسكري ضدها حتى اليوم نتيجة التحذيرات أردوغ

  األمريكية، فهل سيفلح بِدفعِ سورية للقيام بذلك، نيابة عنه؟
  

أعتقد أن أهُل القرار في دمشق، أفطُن من أردوغان، ومن االنخراط في مواجهٍة 
دافِه وغاياتِه وخططِه عسكرية مفتوحة مع الواليات المتحدة، ويعُون بالُمطلق كافة أه

ونواياه، السيما أن أردوغان ُمصنٌّف في سورية بأنهُ اإلرهابي والقاتل والُمجرم والغدّار 
ج األول، وِلص  وراعي اإلرهاب واإلرهابيين والدواعش، والعُثماني الجديد، والُمهّرِ

ول عن حلب، والُمحتل الغاشم لألراضي السورية، وفرِض سياسة التتريك، والمسؤول األ
  .الخ .. سفك دماء آالف السوريين، وعّما لحق بسورية من دمار وخراب

  
كل هذا كان يُغرس في أذهان وعقول السوريين على مدى عشر سنوات، فهل يُبِدُّل الذئب 
ل السوريون آرائهم بأردوغان بهذه السهولة  طباعهُ حتى إن بدّل فروة جلِده؟ وهل سيُبدِّ

  والبساطة؟
  

ال يعود لطبيعتِه األساسية وينسف كل وعوده اليوم، بعد أن تمّر مرحلة وما الضمان أن 
االنتخابات التركية، ويفوز ُمجدّدا، السيما أنه مشهوٌر بتقلباتِه السريعة وال يُمكُن ضمانَهُ، 
وأّن كبار الُمحللين السياسيين واالستراتيجيين والعسكريين وحتى دبلوماسيين أتراك، 

غان تجاه سورية هي تكتيك له غايات انتخابية وأولها نزعُ كافة يرون أن مبادرات أردو
والسيما أن أردوغان أّكد .. األوراق من أيدي الُمعاَرضة بكل ما يخصُّ الملف السوري

أي أمريكا (مرات عديدة أنه لن ينسحب من سورية إال إذا انسحبت كافة القوى األجنبية 
  .تحت إشراف األمم المتحدةوجرت انتخابات ديمقراطية ) وروسيا وإيران

**  
.. قد يكون موقف أردوغان الجديد تكتيكا، وقد يكون استراتيجيا، ال نجزُم بشيء

فأردوغان غاضب جدا من الواليات المتحدة، بسبب دعمها لقوات سورية الديمقراطية، 
 وعدم إصغائها له وتصنيفها كما يرغب، وعدم إعطائِه الوزن واالهتمام الذي يَعتِقد أنهُ 

ولم تُصغي إليه في ملفات .. يستحقهُ كأقوى زعيم تركي بعد مصطفى كمال أتاتورك
  الُمتّهم بتخطيط عملية االنقالب على " فتح هللا غولن"عديدة، ومنها عدم تسليم الُمعاِرض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ج ولذا يذهب باتجاه موسكو، وهو يُدِرك أن هذا يُزعِ .. أردوغان
أمريكا، والرئيس بوتين يحتضنهُ، ويسعى بشتى السبُل للمصالحة 

ويُزِعج .. بينه وبين دمشق، ففي ذلك مصلحة روسية صرفة
فال يمكن أن نستبعد عقلية النكايات في العالقات .. أمريكا أيضا

ولكن مهما بلغت التحليالت ال يمكن أن نتوقع أن .. السياسية
الذي تقودهُ أمريكا، أو سوف  أردوغان سيخرج من عباءة الناتو

يصطفُّ في أي محور لمقاومة مشاريع أمريكا، فهو أكبر 
الُمدافعين عن الناتو، وعن توسيع الناتو حتى شرقا ليشمل 

  ...أوكرانيا
  

تركيا اختارت الناتو، وهذا خيار شعبي وسياسي وعسكري ومصيري، ومهما تبدل 
.. اتو، ويطمح بعضوية االتحاد األوروبيالرؤساء في تركيا، فالجميع متمسك بعضوية الن

والنُخب في تركيا تعتبر تركيا امتدادٌ ألوروبا، بل ودولةٌ أوروبية ويجب أن تكون 
  .باالتحاد األوربي 

  
ولكن سياسة التتريك التي اتبعها أردوغان في كافة .. الزمن هو من سيكشف كل شيء

سة التتريك في لواء اسكندرون المناطق التي احتلها في شمال سورية، والشبيهة بسيا
السليب، تُشيُر أن نواياهُ بعيدة المدى، وربما تُشبِه ذات النوايا التي تطبّقت في شمال 

  .قبرص
**  

وعودة إلى الدعوات لمقاومة شعبية في الشمال السوري، وتحفيز العشائر العربية، فقد 
ِلتلعب دورا في إقناع شيوخ أن هناك من يدُعون المملكة العربية السعودية،  لفَت انتباهي

العشائر العربية، لالنقالب على قوات سورية الديمقراطية، وأن تلعب السعودية دورا 
مؤثّرا أكثر، ويكون هناك توازنا في العالقات السورية العربية مقابل العالقات السورية 

  .التركية
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فسها، وبما يخدم أعتقد علينا هنا أن نتحلّى بالموضوعية، فكل دولة تضع خياراتها بن
والعالقات السورية التركية خيار سوري تركي، وليست خيار سعودي أو .. مصالحها

  .عربي
ونحُن نُدِرك ما هي الدوافع التي دفعت السعودية باألساس ِلدعِم الُمعارضة السورية، 

  .السيما جيش اإلسالم الذي كان على تخوم دمشق
  

فهذه الكلمة ال وجود لها في القاموس السعودي  )الديمقراطية(طبعا ليست الرغبة في قيام 
كي تستِلم " النظام"فالمعارضة لها مصلحة في تغيير .. أصال، وإنما تقاُطع المصالح فقط

أيضا، " النظام"الُحكم وتُقيم نظام الُحكم الذي تنشدهُ، والسعودية لها مصلحة في تغيير 
  .عن إيرانكي تأتي سُلطة بعيدة عن إيران، وتأخذ سورية بعيدا 

  .فهل يا ترى تغيّرت دوافع السعودية؟
  

فالسعودية مشكلتها األساس، وربما .. ال يبدو أنها تغيّرت من حيث الجوهر حتى اليوم
فهي تعتبرهُ خطرا على أمنها .. الوحيدة في هذا العالم هي مع نظام الُحكم في إيران

ِم الحوثيين في اليمن، وتأسيس القومي، وأمن المنطقة، من خالل التمدُّد في المنطقة، ودع
  .أحزاب وتنظيمات تراها السعودية ال تخدم مصالحها وال مصالح حلفائها وأصدقائها

  
بل إْن ما أخذنا بِما تكتبهُ صحيفة الشرق األوسط السعودية، والتي تعكس تماما وجهات 

. .نظر السياسة السعودية من كافة القضايا، فربما سنكتشف هجوما أكثر على دمشق
.. ، وفيه انتقادات الذعة2023وآخرها المقال الذي نُِشر في األول من كانون الثاني 

  .وكأنهُ يقول مع بداية العام الجديد هذه هي سياستنا وهذا هو موقفنا من دمشق
  

  :وقد جاء في مقدمة المقال
وإعادة  آجال أم عاجال ستُثبِت األيام واألحداث أن مفتاح تقليم أظافر إيران في المنطقة،(

المواجهة مع إيران إلى الداخل اإليراني، هو سورية، وال غيرها من دول المنطقة، سواء 
  ).العراق أو لبنان

  
ر به السعودية، فكيف يمكن أن نطلب منها الضغط على شيوخ العشائر  إذا هذا ما تُفّكِ

  ِلتميَل نحو دمشق؟
  

.. ، والرياض لها مشاغلهافدمشق لها مشاغلها.. في السياسة ال يوجد عطاء بدون أخذ
  ..فأعطني كي أعطيك

  
وال أحدا .. وما هو مطلوب منك، وما هو مطلوب مني.. وكل شيء واضح على السطح

وما تراه أنت صديق وحليف، قد يراهُ غيرك خصما وعدوا، .. يعطي من طرف واحد
  .والعكس صحيح

  ..نعم السياسة بازارات كما أي صفقات بيع وشراء في األسواق
  

الوضع السوري معقدٌ جدا، ألن الالعبين ُكثُراً ومصالهحم متضاربة، والسوريون 
  .منقسمون وُمشتّتون وُمسيَّرون

  
ومهما بلغت مساعي أردوغان، وِسواه، فال يمكن تجاُهل الواليات المتحدة، فهي على 

  .األرض بقواعدها العسكرية المتعددة
  

 4قاعدة عسكرية، و  24يكي، منها موقع أمر 28وحسب الدراسات، يوجدُ في سورية 
وفيما كانت وزارة الدفاع األمريكية، قد أعلنت أن عدد الجنود األمريكيين  نِقاط تواُجد،

جنود، باستثناء القوات المناِوبة، إال أن بعض  503العاملين داخل األراضي السورية، 
جندي  3000رب التقديرات تقول أن هناك ما يفوق ألفَي جندي، ال بل أن هناك ما يقا

أمريكي يتواجدون في القواعد المنتشرة بمحافظات الحسكة، ودير الزور، وريف دمشق، 
  .في حين تتوّزع نقاط التواجد بين محافظتي دير الزور والحسكة

  
وتتوزع القواعد العسكرية األمريكيّة من جنوب شرق سورية، من معبر التّنف الحدودي 

شرقي بالقرب من حقول الرميالن، وتحيط بكل منابع القريب من األردن، إلى الشمال ال
  .النفط والغاز السوري في شرق الفُرات

**  
ولذلك مواجهة االحتالل األمريكي ال تكون بالخطابات والتصريحات والتهديدات، إنها 

وهذه تحتاج إلى من يرعاها ويمولها . ... تحتاج إلى مقاومة شعبية حقيقية دائمة وفاِعلة
  .بها ويقدم لها كل ما تحتاج لوجستياويسلحها ويدر

  
ل، والقول أن شعب فيتنام كان  وال تكون أيضا بالدعواِت إلى المزيد من الصبِر والتحمُّ

  .يأكل أوراق الشجر خالل حربِه مع أمريكا، وصبََر وتحّملَ 

ولكن علينا أن نتذّكر أيضا أن  .نعم، شعَب فيتنام كان يأكل أوراق الشجر، وهذا صحيح
ت شعب فيتنام ومسؤولي شعب فيتنام، كانوا أول من يفعل ذلك، وكانوا القدوة ألبناء قيادا

ل  لم يطلبوا من شعبهم الصبر على شيء لم ..الشعب على التضحية والصبر والتحمُّ
  .يطبقونه على أنفسهم أّوال ، فكانوا القدوة

  
الغابات والكهوف في فيتنام كانت هناك مقاومة بطولية وعنيفة وكان الثوار يعيشون في 

  .والجبال مع قياداتهم
  

ُمناضلي شعب فيتنام لم يعيشوا بالبيوت الفاخرة حياة الرخاء بينما بقية الشعب يعيشون 
لم يناضلوا من داخل المكاتب الفخمة الُمدفّئة شتاء والُمكيّفة .. الفقر والجوع والحرمان

  ..من يُعاني وأكثر من يتحّملكانوا أول .. صيفا، والناس تعاني قيظ الصيف وبرد الشتاء
  .الشعوب تتأثر دوما بمسؤوليها سلبا أم إيجابا

  
فتعالوا جميعنا، نقلِّد ثُوار فيتنام، وقيادات فيتنام، ومسؤولي فيتنام، حينما كانوا يُقاومون 

  .االحتالل األمريكي لبلِدهم
  

وكونوا .. أفعالترِجموا األقوال إلى .. هل أنتم على استعداد؟ أنا شخصيا على استعداد
  .القدوة
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  األحيان تؤكد بأن تجارب الراحلين وحتىبعض األحياء منهم تشير بل وفي الكثير من
ليس كل خيٍر يولِّد خيراً مثله أو حتى أقل أو أكثر منه، وال كل تضحيٍة تلقى التقدير ليس 
فقط لدى َمن سمع بها أو كان شاهداً عليها، إنما حتى لدى الذين كانوا مستفيدين من تلك 

د من بادرة اآللية القائمة على التنازل عن الغالي والنفيس كرمى اآلخرين؛ بينما المستفي
الُمحسن المفعم بمشاعر خدمة العامة قد يجد صعوبة بالغة ليس في رد الجميل فحسب، 
إنما حتى في االتيان بربع ما قُدم له، وذلك ليس في إطار الرد المادي للجميل فقط إنما 
حتى في الرد المعنوي ثّمة َمن كانوا بخالء فيه، وهذا الموقف يذكرني بالمأثور المتداول 

  :أبناء منطقة عفرين السوريةبين 
"yekîrezek da yekî ê birîjînikarîgoşiyektirîbidayê rez dayiyê"  
  

أحدهم أعطى كرم عنٍب بأكمله ألحدهم بينما اآلخر لم يستطع أن "أن : أي بما معناه
، ومن كل بد أننا ِعبر ذكر هذه المواقف ال "يعطي َمن وهبه الكرم برمته عنقودَ عنب

خص الخيّر والمعطاء أن يُحرم نفسه من متعة المنحِ، بما أن العطاء أيضاً نطلب من الش
يجلب السعادة للمانِح مثل الممنوح كما يجلب المال والطعام والجنس لدى الغير، 

عليه أوان المنحِ أن ال ينسى نفسه، وذلك حتى ال يكون في يوٍم ما  المنطق يقول إنولكن
ً على بابِ  َمن ال يطيب لهم إالَّ الوقوف في طوابير المتلقفين  ِمن النادمين أو مستعطيا

  . وليس خلَف كواةالواهبين
  

والبد للُمعطي من التفكير الجدي في ما يقدم عليه، ليس من أجل التراجع عما يراه جديراً 
بالقيام به، إنما حتى ال يسمح لنفسه في الغد بأن يقع في هاوية التحسر على ما بدر منه، 

بأنه :آلخرين بأن يشمتوا به على ما صدر عنه،ويغدو حسب تصورهمولكي ال يسمح ل
كان مسرفاًفي تصرفاته وفَعَل ما فعل من باب التسرع أو من باب المزايدة أو التطرف 
في الجود، هذا بدالً من الوقوف بجانبه ومؤازرته وتخليصه من الضائقة التي وقع فيها، 

ب السابقين حتى ال يتلهف في الغِد على ما وعلى فاِعل الخير أن يكون على دراية بتجار
صنعت يداه من قبل، أو حتى ال يُمنّن الناس على ما بذله من أجلهم وعندها لن يكون 
ً على سخاٍء قام به في السابق، وأن  لصنيعه الخيّر أيُّ أثٍر محمود، أو لكي ال يندم الحقا

م الشهور والسنين، فعند يتصور كل حين بأن َمن وهبهم قد ينكروا فعله الحسن في قاد
تذكر كل هذه االحتماالت ليس عليه مالمة أحد من أبناء المجتمع عندما يُقابَل جوده 

  .باإلنكار، ويصدر عن واحدهم الجفاء الُمر نحو َمن كان كالغيث الُمستََطابمعهم
وفي هذا الصدد فقد أبدع الشاعر اللبناني الراحل جوزف حرب في قصيدةٍ له عّمن قدم 

الي والنفيس ولكنه في األخير لم يجد أحداً قدَّر ذلك الموقف، أو عامله بالمثل وحيث الغ
  ))ال أحد:((يقول في قصيدة

  وهبتَ "
  جميَع جياعِ األرِض 

  رغيفكْ 
  ووهبت جميع عطاش األرِض 

  ِجراركْ 
  ووهبَت جميع المظلومين

  سيوفكْ 
  ووهبَت لمن ال يغفو ليلكَ 

  أعطيَت لمن ال شمَس لديه
  نهارك
  قدمت

  لكّلِ جباه ِرفاقَك غاركْ 
  وفتحَت لهذا العابر

  داركْ 
  وجعلَت الكل قريباً منكَ 

  وجاركْ 
  لكن

  منذ أن قلَّ بكفيََّك القمحُ 
  وِمْمحاة الفَقِر َمَحْت ناركْ 

  ال أحدٌ 
  ".زارك

  
ه في اآلونة األخيرة إلى مريٍض  َز هذا الموضوع حضوره في بالنا بعد أن ُوِجّ حقيقةً عزَّ

كان قد أصيَب بالفالج منذ أكثر من سنتين وعاد يقدر على الكالم رويداً رويداً  من أقربائي
يا ترى بعد هذه : السؤال التالي على الهواء مباشرةً في وسائل التواصل االجتماعي

ت بك ورأيَت بأم عينك كيف أن بعض من خدمتهم في أكثر من مناسبة لم  النكسة التي ألمَّ
سؤال عنك، وفي الوقت نفسه هناك َمن قدموا ما يقدرون عليه يكلفوا أنفسهم حتى عناء ال

ِمن ضروب المساعدة ولم يردوا لنا طلباً ـ أي صاحب السؤال ـ كانوا قادرين على تنفيذه؟ 
ً ــفكان الرد من المريض الذي بدأ يتعافى تدريجي ل ويخــبأنه سيك ا   دم الناســـون مثل األوَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الحياتية التي كان عليها قبل أن يصبح طريح كسابق عهده، ولن يُغيِّر من استراتيجيته  

  .الفراش
  

صراحةً كان الرد مثلجاً للصدور، وأعطى رصيداً معنوياً مضافاً 
للخيرين ممن استمعوا إليه آنئٍذ، كما أن المريض على األغلب 
كان يرى بل ويُمعن النظر في النصف المليء من الكأس، ولم 

لك النصف الذي ضم ينظر أو ينتبه حتى للنصف الفارغ منه، ذ
َمن خذلوه وَمن تخلوا عنه أوَمن تناسوه؛ نعم تجربة قريبي كانت 
رغم قساوتها مهمة وفيها دفعة معنوية قوية ألهل البر واإلحسان، 
وعلى األغلب ليس كل من مروا بهكذا تجارب قاسية كانوا مثل 

  .ذلك الرجل الطيّب
  

لقرون ال نعلم ماذا كان رد جميل أحد وفي ما يتعلق بتجارب السابقين ممن تفصلنا عنهم ا
ً للفيلسوف اليوناني أفلوطين   -204(أعضاء مجلس الشيوخ في روما الذي كان صديقا

ر عبيده وتخلى عن ممتلكاته وأصبح يأكل وينام لدى أصدقائه ألنه لم )  270 عندما حرَّ
ً وفق ما ذكره اميل سيوران، ولكننا سمعنا ما كان بخالف ال توقع في يعد يملك شيئا

اإلطار ذاتهوفقرواية َمن عايشوا تجربة قريبة منها وال نقول مماثلة، باعتبار أن ذلك 
االقطاعي الذي في منطقتنا ُجّرد من أمالكه باإلكراه من قِبل السلطات الحكومية في 
جَل أي صاحب إقطاعات ثماني  سورية، ولكن حسب َمن كانوا شهوداً على الواقعة أن الرَّ

ة جنديريس بعد أن جردته الدولة من ممتلكاته اضطرفي بعض قرى في ناحي
 التابعة لناحية جنديريس في منطقة عفرين*(......)األحيانللمجيء إلى معاصر قرية 

ليعطوه مقدار كفاية مونة السنة من زيت الزيتون، وكان في بعض الجوالت يُصادف في 
ً أن والد "كرم العنبصاحب :"المعصرة َمن يستكثرون عليه تنكتين من الزيت كـ ، علما

  !!!الرجل كان في األمِس القريب صاحب إقطاعات كل تلك القرى
  

وبما أن مجتمعاتنا ما تزالبؤر حيةللتخلف االجتماعي الذي يرافقه العديد من األمراض 
النفسية التي تمنع عادةً صاحبها من رؤية الحق أو اتخاذ موقٍف عادل حيال المواضيع 

ايا التي تصادفه في شعاب الحياة، لذا على المتنورأوالشخص واالشكاليات والقض
: المعطاءأوفاعل الخير أن يتذكر على الدوام قول الشيخ اللبناني الراحلمحمد رشيد رضا

الثائر ٔالجل مجتمعٍ جاهل مثل شخٍص ٔاشعل النار بجسده كي يضيء الطريق لشخٍص "
مع الثائر األرجنتيني تشي غيفارا ، أو أن يتذكر كل هنيهٍة الحادثة التي جرت "ٔاعمى

الذي أبلغ عن مكانه أحد الرعاة، إذ عندما تم القبض على ذلك الثائر العالمي في مخبأه 
سألوا الراعي لماذا أبلغَت عن رجٍل قضى حياته في الدفاع عنكم وعن حقوقكم؟ فٔاجاب 

ال تتجاوز وذلك ألن آفاق الراعي ! !كانت حروبه مع العدو تخيف ٔاغنامي: الراعي
  .مضارب مواشيه وآخر هم لديه هو قضية تحرير األوطان أو استقاللها

  
وما يزال الحال هو نفسه في بالدنا، إذ أننسبة كبيرة من القرويين الذين ارتبط وعيهم 
الذاتي والعائلي بمحيطهم الحيوي فقط، وضعهم حالياً كوضع الراعي لدى غيفارا في 

الصعب عليهم التفكير خارج ذلك العالم الضّيق الذي وجدوا أمريكا الالتينية آنذاك،إذ من 
أنفسهم فيه، وحيث أن واحدهم لديه فكرة أال يخسر عشُر ليراٍت من جيبه أهمبكثير من 
كل مشاريع التنمية التي يفكر بها أبناء المدن أو أبناء القرية المقيمين في الخارجممن 

روي على استعداٍد دائم ألن يُفّشل يعملون ألجله ويسعون لتحسين واقعه، وهذا الق
المشاريع التي ينوون القيام بها أو العمل عليها أولئك الذين تجاوزوا تخوم أناهم وقبروا 
ً وجاؤوا لخدمته وخدمة َمن هم على  األمراض النفسية المنتشرة في مجتمعهم عميقا

ين االعتبار، شاكلته، لذا على الخيرين في كل مرحلة أخذ هذه األمراض االجتماعية بع
وذلك حتى ال تثبط هِممهم عندما يروا بأم العين بأن َمن يتم العمل ألجلهم قد يكون 

ل المعرقلين ألي مشروعٍ خيري، تنموي أو خدمي   . واحدهمأوَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لم نذكر اسم القرية عن عمد لئال نُحرَج أحداً من أبناء تلك القرية*
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  ظهر بيان الحزب الشيوعي، الذي كتب في عام
لكن بعد ذلك . ، دون الكشف عن هوية من كتبه1848

لقد قدم كارل ماركس، : ظهرت الحقيقة الثورية بوضوح
الذي شارك في كتابته مع رفيقه فريدريك إنجلز، نقدًا 

الرأسمالي، باإلضافة إلى أنواع أخرى من رائعًا للنظام 
ثم يعرض أهداف الشيوعية والوسائل . االشتراكية

. الملكية الجماعية، إلخ: المختلفة التي ستستخدمها لتحقيقها
في الوقت الذي كان فيه ماركس وإنجلز يكتبان هذا 
البيان، كانت األحزاب الشيوعية المختلفة في أوروبا قد 

ة مهمة، األمر الذي أثار قلق من هم بدأت تمثل قوة سياسي
شبح : شبح كان يطارد أوروبا: في السلطة والبابا

من خالل هذا الكتاب، فضح أصول وأهداف . الشيوعية
ونقطة البداية للشيوعية هي . هذا التيار السياسي الناشئ

تاريخ أي مجتمع حتى يومنا هذا هو : هذه العبارة الشهيرة
عملية تحدد سًرا األحداث هذه . تاريخ الصراع الطبقي

التاريخية التي تأخذ مكان في حضارة، بغض النظر عن 
على سبيل المثال، في روما، كان . الزمان أو المكان

األمر يتعلق بالصراع بين األرستقراطيين والعامة، في 
العصور الوسطى، واألقنان واللوردات، واليوم 

ازية وتم تعريف البرجو. البرجوازيين والبروليتاريين
، المصانع(ذي يمتلك وسائل اإلنتاج على أنها الشخص ال

البروليتاريون هم . وتؤجرها للبروليتاريين) .اآلالت ، إلخ
أولئك الذين ال يمتلكون وسائل اإلنتاج هذه ولكنهم 

بتعبير أدق، من (يستخدمونها عن طريق تأجيرها لهم 
غاء ولم يتم إل). خالل دفع جزء كبير من قيمة السلعة لهم
، واختفاء 1789الصراع الطبقي مع الثورة الفرنسية 

االمتيازات اإلقطاعية، امتيازات النبالء ورجال الدين 
في الواقع، لم تأت الثورة إال بالطبقة . على الطبقة الثالثة

لقد استبدلت فقط طبقات جديدة، : البرجوازية إلى السلطة
وظروف جديدة لالضطهاد، وأشكال جديدة من النضال 

والذين أصبحوا ثريين ببطء . لتلك التي كانت في الماضي
جاء صعود البرجوازية . من خالل الحرف أو التجارة

كطبقة، والتي حلّت محل طبقة النبالء، من فتح أسواق 
على سبيل المثال من خالل اكتشاف أراض جديدة (جديدة 

، تطوير وسائل التبادل وتطوير الصناعة، )مثل أمريكا
يدة يؤدي بالفعل إلى احتياجات جديدة، مما فتح أسواق جد

يعني أن نمط الصناعة اإلقطاعي أو التشاركي لم يعد 
 ً ننتقل إلى أنماط أخرى من االستغالل مثل . كافيا

لذلك، مع المحرك . المصانع، لكنها لم تعد كافية بدورها
البخاري، تظهر الصناعة الكبيرة الحديثة وتلبي هذه 

لى إنشاء سوق عالمي، مما االحتياجات، مما يؤدي إ
يسرع بشكل مذهل في تطوير طرق التجارة والمالحة 

وبالتالي فإن البرجوازية هي نتيجة سلسلة . واالتصاالت
السلطة السياسية . من الثورات في طريقة اإلنتاج والتبادل

في يديه ليست أكثر من لجنة مسؤولة عن إدارة الشؤون 
وسيكون من الخطأ  العامة للطبقة البرجوازية بأكملها،

في الواقع، لعبت . معارضة الثوار والبرجوازية
البرجوازية دوًرا ثوريًا بارًزا في التاريخ، من خالل 
اإلطاحة بالسلطة اإلقطاعية التي نشأت من العصور 

لقد استبدلت مجموعة القيم اإلقطاعية، التي . الوسطى
لقد أغرقت اإلثارة المقدسة : سادت لقرون، بقيم أخرى

لمشاعر الدينية، من الحماس الشهم في المياه الجليدية ل
: حتى الحرية اتخذت معنى جديدًا. للحسابات األنانية

فبالنسبة للحريات التي ال تعد وال تحصى المكتسبة 
بغزارة، فقد حلت محل حرية التجارة الفريدة والقاسية، 

تطوير وسائل (اإلنجازات العديدة للطبقة البرجوازية 
لقد كانت . يمكن أن تثير اإلعجاب) النقل، إلخالتبادل و

أول من أظهر ما يمكن أن تقوم به عبقرية النشاط البشري 
وفوق كل شيء، ما يجعل البرجوازية في حد ذاتها . برمته

ثورية هو أنها جعلت التغيير الدائم واالبتكار أسلوب 
  ورة مستمرة في ـــال يمكن أن توجد بدون إحداث ث: عملها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اج، وبالتالي عالقات اإلنتاج، واستطاعت أن أدوات اإلنت
هذه هي إحدى السمات ). تدوم طوال العصور الوسطى
هذا االضطراب المستمر : األساسية األولى للبرجوازية

في اإلنتاج، هذا االهتزاز المستمر لجميع الظروف 
  . االجتماعية يميز الحقبة البرجوازية عن كل ما سبقها

  
تماعية المستقرة والمجمدة، تتالشى جميع العالقات االج

بما لديها من تصورات وأفكار تقليدية وجليلة؛ إن 
العالقات التي أقيمت حديثًا تتقادم قبل أن تتمكن من 

أما الخاصية الثانية الرائعة للمجتمعات . التحجر
لكي تتمكن من البقاء في : البرجوازية فهي إمبرياليتها

جتمعات سباقها الدائم إلى األمام، يجب على الم
يجب أن . البرجوازية أن تغزو باستمرار مناطق جديدة

في الواقع، . تكون الرأسمالية عالمية وإال فلن تكون كذلك
من الضروري احتالل أسواق جديدة، ومنافذ جديدة، 

مدفوعة : واحتياطيات جديدة من المواد الخام أو العمالة
بالحاجة إلى منافذ أكبر من أي وقت مضى لمنتجاتها، 

يجب أن تثبت وجودها في . زو البرجوازية العالم بأسرهتغ
كل مكان، وأن تضع كل شيء موضع التنفيذ، وأن تقيم 
عالقات في كل مكان، لماذا؟ إذا لم يكن األمر كذلك، 
فسننتهي بالركود من وجهة النظر االقتصادية، لكن النظام 
االقتصادي الرأسمالي ال يمكنه تحمل الركود، الذي يؤدي 

يمكن : لفور إلى االنحدار، أو االنهيار االقتصاديعلى ا
لكون اإلمبريالية نتيجة . أن يكون فقط في النمو الدائم

ضرورية العتماد االقتصاد الرأسمالي، سيكون من الخطأ 
وبين ) كما تفعل بعض التيارات اليمينية(محاولة التوفيق 

 .الوطن والرأسمالية
 

سنتحدث اليوم (ة معينة في الواقع، تتميز الرأسمالية بعالمي
من خالل استغالل السوق العالمية، تضفي ): عن العولمة

البرجوازية طابعًا عالميًا على إنتاج واستهالك جميع 
لألسف الشديد للرجعيين، فقد حرم الصناعة من . البلدان

وهذا له عواقب عميقة في جميع . أساسها القومي
ولكن أيًضا  ليس فقط اقتصاديًا أو سياسيًا، -المجاالت 

فبدالً من عزلة المناطق واألمم السابقة التي كانت : ثقافيًا
مكتفية ذاتيًا، تتطور العالقات العالمية، واالعتماد المتبادل 
العالمي بين األمم؛ من تعدد اآلداب الوطنية والمحلية ولد 

إن إحدى مشاكل هذه العولمة هي بطبيعة . األدب العالمي
: ائق في إمبريالية عدوانيةالحال أنها تؤدي إلى حق

االستعمار ليس ثمرة قرار سياسي، إنه بالتالي التأثير 
إن تشكيل . الضروري لالنتقال إلى نمط اإلنتاج الرأسمالي

اإلمبراطوريات االستعمارية الفرنسية واإلنجليزية في 
: إفريقيا، على سبيل المثال، هو مثال مميز على ذلك

لحضارة، حتى أكثر األمم انجرفت البرجوازية إلى تيار ا
تحت طائلة االستهالك، تجبر جميع األمم على . همجية

تبني نمط اإلنتاج البرجوازي؛ إنها تجبرهم على أن 
. يدخلوا فيها ما تسميه الحضارة، أي أن تصبح برجوازية

  . باختصار، تصوغ العالم على صورتها
  

في . داخليا، أخضعت البرجوازية الريف لسيطرة المدينة
قع، يؤدي إنشاء المصانع إلى نزوح جماعي من الوا

الريف يؤدي إلى تهجير الريف، ويتحول العديد من 
هذه الظاهرة ال ينظر إليها . المزارعين إلى عمال

بالضرورة بشكل سلبي من قبل ماركس، الذي يرى فيها 
تحرًرا، ألنها تجعل من الممكن تمزيق جزء كبير من 

نحن نفهم من هذا . ولالسكان من وحشية الحياة في الحق
لم . التحليل لماذا مررنا من اإلقطاع للمجتمع البرجوازي

يعد النظام اإلقطاعي يتوافق مع مرحلة التطور 
عالقات الملكية اإلقطاعية أعاقت . االقتصادي للمجتمع

لقد تحولوا إلى العديد من . اإلنتاج بدالً من تحفيزها
. كسرناهم. كان ال بد من كسر هذه السالسل. السالسل
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ليست األفكار هي التي : لدينا هنا مثال على مادية ماركس
تؤثر على الظروف الملموسة لحياة الرجال في عصر ما، 
إنها الظروف االقتصادية، أو حتى مرحلة التطور المادي 

ال ينتقل المجتمع من اإلقطاع إلى الرأسمالية . للمجتمع
ة جديدة؛ بسبب تبني النخب أو األغلبية لنظرية اقتصادي

تتبنى العقول فكرة أو نظرية جديدة ألن الظروف 
لذلك فهي مسألة تحدد الروح وليس . االقتصادية تغيرت

ما هو ملموس، حقيقي، مادي، هو الذي يحدد . العكس
بيد أن مشكلة المجتمع . أفكارنا المجردة عن الواقع

البورجوازي تكمن بالتحديد في أن الدينامية التدميرية 
ة المتزامنة التي يقوم عليها المجتمع واإلبداعي

يستخدم ماركس . البورجوازي تؤدي أيًضا إلى انهياره
ويشير إلى أن المجتمع . استعارة محرك السباق

البورجوازي الحديث، الذي أدى إلى ظهور مثل هذه 
الوسائل القوية لإلنتاج والتبادل، يشبه الساحر الذي لم يعد 

 .لجهنمية التي أثارهايعرف كيف يهيمن على السلطات ا
 
في الواقع، في المجتمع البرجوازي، كما في المجتمع  

اإلقطاعي، يمكن أن تكون عالقات اإلنتاج غير مناسبة، 
ومع ذلك، تظهر . وبعيدًا عن الحالة الحقيقية للمجتمع

بينما في المجتمع . خصوصية المجتمع الرأسمالي
حقيقة بسبب (اإلقطاعي، أدى هذا القصور إلى مجاعات 

في ) أن المصانع لم تكن منتجة بما يكفي لتلبية االحتياجات
المجتمع الرأسمالي، على العكس من ذلك، نشهد مشاكل 

  . خالل األزمات، وباء كان في أي وقت: فائض اإلنتاج
  

وباء  -كان الوقت سيبدو عبثًا عندما ينزل على المجتمع 
ن ولماذا؟ ألن المجتمع لديه الكثير م. فائض اإلنتاج

الحضارة، والكثير من وسائل العيش، والكثير من 
وإال أصبحت قوى . الصناعات، والكثير من التجارة

لقد أصبح النظام البورجوازي ضيقًا . اإلنتاج قوية للغاية
جدًا بحيث ال يستطيع احتواء الثروة التي ينتجها، وهذه 

من جانبهم، فإن العمال والشغيلة . األزمات لها آثار عديدة
روليتاريين يهاجمون المصانع بأنفسهم ويحطمون والب

يشير ماركس إلى اإلضرابات التي هزت أوروبا، . اآلالت
والتي تمثل تمرد القوى المنتجة ضد عالقات اإلنتاج 

  . الحديثة، ضد عالقات الملكية
  

العمال (هذه ردود الفعل غير المنطقية على ما يبدو 
الممكن تجعل من ) يكسرون أدوات العمل الخاصة بهم

تقليل اإلنتاج وبالتالي تجنب هذه األزمات بإيجاد أسواق 
جديدة لبيع المنتجات الفائضة، والمستهلكين والمنتجين 

من ناحية أخرى، فإن هذه الحروب يخوضها . الجدد
المجندون ويؤدي فقدان األرواح البشرية إلى انخفاض 
عدد العمال وبالتالي يحل مشكلة فائض اإلنتاج، لكن هذا 

وبالفعل، فإن األسواق الجديدة التي . قط يؤجل المشكلةف
اكتشفها االستعمار تجعل من الممكن استغالل المنتجات 
الجديدة، مما يهيئ ألزمات جديدة من فائض اإلنتاج، 
والتي سيكون من الصعب إدارتها ألنها تتعلق بسوق 

كيف تتغلب البرجوازية على هذه النوبات؟ من : أكبر
خالل فرض التدمير الشامل لقوى  ناحية أخرى، من

اإلنتاج؛ من ناحية أخرى، من خالل غزو أسواق جديدة 
فكيف إذن؟ من . واستغالل األسواق القديمة بشكل كامل

خالل التحضير ألزمات أكثر عمومية وقوة وتقليص 
وسائل منعها، تكون البرجوازية قد خلقت حفاري قبورها 

إنهم . ال المعاصرينالبروليتاريين، أي العم: في المستقبل
مجبرون على بيع أنفسهم من يوم آلخر، سلعة، تماًما مثل 

في الواقع، إنهم يبيعون قوة عملهم . أي مادة تجارية
المصانع، اآلالت، (للبرجوازيين، أصحاب وسائل اإلنتاج 

تقسيم العمل، وما ينتج عن ذلك من التخصص، .). إلخ
جرد ملحق يصبح العامل م: يعزز مكانته كسلعة بسيطة

إلى اآللة، التي ال تتطلب سوى أبسط العمليات وأكثرها 
رتابة، حيث يتم تخفيض راتبه البائس فقط إلى تكلفة 

لذلك فهو . وسائل العيش الالزمة لصيانته وتكاثر جنسه
في نفس الوقت عبد للطبقة البرجوازية ولآللة ولرئيس 

لن لكن هذا االستبداد هو األكثر بغًضا كلما أع. العمال
من هذا، نرى . بصراحة أن الربح هو هدفه األسمى

أن وسائل اإلنتاج : شرعية مطلب شيوعي أساسي ينبثق
تخص أولئك الذين يعملون فيها ) اآلالت، المصانع، إلخ(
إذا تمرد . وليس للطبقة البرجوازية) العمال(

البروليتاريون، فإن نضالهم في الوقت الراهن غير منسق 
العمال (و وسائل اإلنتاج كما رأينا بشكل سيئ، وموجه نح

  ). يكسرون اآلالت، ويشعلون النار في المصانع
  

في الواقع، يتزايد عدد البروليتاريين، وبالتالي يمثلون قوة 
أكثر وأكثر أهمية، فهم يدركون أكثر فأكثر قوتهم، 
وتحسين اآلالت يجعل توظيفهم أكثر وأكثر هشاشة، فهم 

وفي نهاية المطاف . .) خجمعيات، نقابات ، إل(ينظمون 
السكك الحديدية والطرق (إنشاء وسائل اتصالهم بأنفسهم 

يالحظ ماركس بعض االنتصارات مثل ). وما إلى ذلك
تعيش . تقديم فاتورة الساعة العاشرة صباًحا في إنجلترا

البرجوازية في حالة حرب دائمة، موجهة ضد 
ن األرستقراطية القديمة، وكذلك ضد برجوازية البلدا

. يشير ماركس بالتأكيد إلى الحروب األوروبية -األجنبية 
اآلن في هذه النضاالت، هي ملزمة بمناشدة البروليتاريا 
وتسليحها، لكنها بذلك تقدم السالح لنفسها أيًضا، 
والبروليتاريا هي الطبقة الثورية الوحيدة في النظام 
الرأسمالي الى جانب التجار والحرفيين، الذين ال 

ن البرجوازية وإال فلن تترجم معارضتهم إلى يعارضو
  . أفعال

  
كان ألكسيس دي توكفيل قد الحظ بالفعل في الديمقراطية 

، وح التجارة تتعارض مع روح الثورةفي أمريكا أن ر
حيث يتجنب أي مستثمر أو صاحب شركة المخاطرة 

المتسولون : البروليتاريا الرثة(أما الطبقة الدنيا . والخسائر
التي يصفها ماركس بأنها التعفن ) .، إلخنوالمجرمو

مع القديم يمكن أن يشارك السلبي للطبقات الدنيا من المجت
، لكن ظروفه المعيشية ستجعله باألحرى يبيع في ثورة

على سبيل المثال (نفسه ويشترك في مناورات رجعية 
ما يدل ). للتدخل كمكسر إضراب مقابل أجر الحكومة

هو أن البروليتاري قد عزل نفسه على أن الثورة قريبة 
القوانين واألخالق والدين هي : عن كل القيم البرجوازية

في عينيه الكثير من التحيزات البرجوازية التي تخفي 
من المجتمع . وراءها الكثير من المصالح البرجوازية

البرجوازي إلى المجتمع الجديد ال يمكن أن يتم من خالل 
ال يمكن للبروليتاريا : لثورةاإلصالحات، ولكن من خالل ا

أن تنهض وتنتصب دون تفجير كامل البنية الفوقية 
هذا هو المكان الذي . للطبقات التي تشكل الشركة الرسمية

عن ) بالمعنى المعاصر(يختلف فيه االشتراكيون 
فاألول يفضل اإلصالحات والتغييرات : الشيوعيين

في ذلك شكالً  والثانية هي الثورة، بما. البطيئة والتدريجية
معينًا من أشكال العنف، وتجدر اإلشارة إلى هذه النقطة 
األساسية التي مفادها أن ماركس ال يدين المجتمع 
البرجوازي من وجهة نظر أخالقية، ألنه على سبيل 

يجب أن ننتقل إلى : ال يقول. المثال سيكون غير عادل
إنه . شكل آخر من أشكال المجتمع ألنه سيكون أفضل

ها من وجهة نظر منطقية أو تاريخية، أو حتى من يدين
في . وجهة نظر الحقيقة وليس من وجهة نظر القانون

الواقع ، سوف يختفي هذا المجتمع البرجوازي ألنه عالق 
لقد رأينا . يمنعه من البقاء) أو عدة تناقضات(في تناقض 

على سبيل المثال، االندفاع (للتو بعض هذه التناقضات 
يلخص ماركس هذا ). مشاكل فائض اإلنتاجالمتهور لحل 

التناقض، المتضمن في قلب المجتمع الرأسمالي، مما 
: يعني أنه سيؤدي بحد ذاته إلى شيء آخر بالطريقة التالية

بينما ضمنت اإلقطاع على األقل وجود األقنان، فإن 
إنها تتجه نحو : الحركة البرجوازية هي عكس ذلك

البرجوازية غير قادرة على  .إفقار البروليتاريين. السرعة
الحكم ألنها غير قادرة على ضمان وجود عبدها في إطار 

. تنتج البرجوازية قبل كل شيء حفاري قبورها. عبودية
من . كما أن سقوط وانتصار البروليتاريا أمر ال مفر منه

هذا المنظور، فإن هدف الحزب الشيوعي فقط هو 
ن أجل اإلسراع مساعدة البروليتاريا على تنظيم نفسها م

  .في هذا الخريف
  

. لقد حان الوقت لماركس وإنجلز لتقديم الحزب الشيوعي
هذا الجزء هو الذي يضفي الشرعية على عنوان بيان 

للشيوعيين نفس مصالح . العمل للحزب الشيوعي
البروليتاريا، لكن نضالهم دولي، كما يتضح من الجملة 

مال العالم يا ع: األخيرة، التي ظلت مشهورة في البيان
من ناحية أخرى، فإن رسالتهم هي إعداد وتنسيق . اتحدوا

على مستوى : وتوجيه جهود البروليتاريا لتحرير نفسها
النظرية، لديهم ميزة على بقية البروليتاريا في فهم واضح 

هدفهم . نتائج الحركة البروليتارية. لظروف التقدم والعامة
تتألق . روليتارياهو االستيالء على السلطة السياسية للب

مادية ماركس مرة أخرى، عندما يحدد أن أطروحات 
الشيوعيين ال تستند إلى أفكار اكتشفها مصلح هذا العالم 
أو ذاك، لكنها تعبير عن الظروف الحقيقية للصراع 

. الطبقي القائم، عن حركة تاريخية تتخذ ضع أمام أعيننا
مختلفة لتحقيق هذا الهدف، يمكن تلخيص جميع الوسائل ال

إلغاء الملكية : الواجب تطبيقها في هذه الصيغة الوحيدة
  . الخاصة

  
في الواقع، مثلما ال توجد الحرية في المجتمع البرجوازي، 
فقط حرية التجارة، ال توجد الملكية الخاصة في النظام 

من أفراد  9/10في الواقع، ال يوجد لـ . الرأسمالي
وهي كذلك (لملكية لذا فإن الشيوعيين ال يلغون ا. المجتمع

ثم يظهر . ، بل يلغون الملكية البرجوازية فقط)بالفعل
ألن يؤدي إلغاء الملكية الخاصة إلى الكسل : اعتراض

  العام ووقف كل العمل؟ 
  

لو كان األمر كذلك، لكان المجتمع البرجوازي قد مات 
  . من الخمول منذ زمن طويل

  
 أولئك الذين يناضلون لتشويه سمعة الشيوعية والحكم

على أنها مستحيلة أو غير عادلة، يفعلون ذلك على أساس 
األفكار أو المعايير البرجوازية ، التي من خالل ذلك 

ال جدوى من الشجار معنا من خالل : وحده تبطل نقدهم
، والثقافة ، . تطبيق إلغاء الملكية البرجوازية للحرية

أفكارك هي نفسها ناتجة عن . والحقوق ، وما إلى ذلك
ات البرجوازية للملكية واإلنتاج، تماًما كما أن حقك العالق

هو فقط إرادة طبقتك التي تم تشكيلها لتصبح قانونًا، 
 7. وصية تحدد محتواها الظروف المادية لوجود طبقتك

إن الظروف المادية : هنا تظهر مادية ماركس مرة أخرى
على سبيل المثال النظام (والمادية لحياة الرجال 

هي التي تحدد أفكارهم وليس ) تمع معيناالقتصادي لمج
قمع : يدافع ماركس عن فكرة أكثر إثارة للدهشة. العكس
استبدال التربية األسرية بالتعليم من : بتعبير أدق. األسرة

كما أنه يتبنى فكرة دافع عنها أفالطون في . قبل المجتمع
ونلصق . الجمهورية، وهي فكرة مجتمع النساء

في الواقع، ليس . إلغاء الوطنبالشيوعيين الرغبة في 
لذلك تم . للبروليتاريين موطن في المجتمع البرجوازي

عالوة على ذلك، يمكن للشيوعية وحدها . إلغاؤها بالفعل
في الواقع، . أن تحقق السالم العالمي بين الدول المختلفة
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يؤدي تأسيس الشيوعية في المجتمع إلى نهاية الصراع 
اليوم الذي ). قات مختلفةحيث لم تعد هناك طب(الطبقي 

يسقط فيه عداء الطبقات داخل األمة، يسقط أيًضا عداء 
أخيًرا، االتهامات ضد الشيوعية ال . األمم فيما بينها

تستحق حتى الفحص الدقيق ثم نرى ظهور اعتراف إيمان 
هل من الضروري أن يكون لديك قدر : المادية الماركسية

ديل لظروفهم كبير من البصيرة لفهم أنه مع أي تع
المعيشية، فإن تمثيالت ومفاهيم وتصورات البشر، 

 وبكلمة واحدة يتغير وعيهم أيًضا؟
 

ماذا يثبت تاريخ األفكار، إن لم يكن أن اإلنتاج الفكري 
يتحول باإلنتاج المادي؟ لم تكن األفكار السائدة في حقبة 

عندما كان العالم القديم . ما سوى أفكار الطبقة المهيمنة
  . ر، تغلب الدين المسيحي على الديانات القديمةيتدهو

  
عندما أفسحت األفكار المسيحية في القرن الثامن عشر 
الطريق ألفكار التنوير، كان المجتمع اإلقطاعي يخوض 

بعد إلغاء . معركته األخيرة مع البرجوازية، الثورية آنذاك
أي البروليتاريا  -الملكية الخاصة، ستكون الدولة وحدها 

لذلك فإن . هي المالكة -ة في الطبقة المهيمنة المنظم
البروليتاريين سوف يمركزون كل أدوات اإلنتاج في 

يعلن ماركس صراحةً عن الطابع العنيف . أيدي الدولة
ال يمكن أن تتم بشكل طبيعي في البداية إال : لهذه العملية

تختلف . من خالل تدخل استبدادي في حق الملكية
تخاذها وفقًا للدولة، ولكن يمكن اإلجراءات التي يجب ا

مصادرة ملكية : اقتراح برنامج عام للحزب الشيوعي
األرض، ضريبة تصاعدية للغاية، إلغاء حق اإلرث، 
مصادرة ممتلكات جميع المهاجرين والمتمردين، مركزية 

، تأميم )احتكار بنك وطني(االئتمان في يد الدولة 
طة جماعية المصانع وأدوات اإلنتاج ووسائل النقل، خ

للزراعة، العمل اإلجباري للجميع، التعليم السياسي 
 .والمجاني لجميع األطفال وإلغاء عمالة األطفال

 
بمجرد . لن يكون لهذه الديكتاتورية سوى وجود مؤقت

إلغاء الملكية الخاصة عن طريق القواعد السابقة، يمكننا 
لسوء الحظ، يصف ماركس . االنتقال إلى المجتمع المثالي

إن البروليتاريا التي : ذا المقطع في سطور قليلة فقطه
، ألنها )بالعنف(لغي شروط العداء الطبقي أصبحت سيدة ت

الوحيدة المتبقية ، وبالتالي فهي تلغي الطبقات بشكل عام ؛ 
ثم تنشأ رابطة يكون فيها . وبالتالي سيطرتها الطبقية

 ويهتم. التطور الحر لكل فرد هو الشرط لتطور الجميع
ماركس بالتمييز بين الشيوعية والحركات التي قد تبدو 
قريبة، مثل االشتراكية اإلقطاعية أو المسيحية أو 

  . البرجوازية الصغيرة
  

وليست (إنه يسخر من االشتراكية ببساطة فهي اصالح 
، تريد الحفاظ على عالقات اإلنتاج البرجوازية، )ثورة

يرفض  والتجارة الحرة، ولكن من خالل تنظيمها، كما
تنبأ ماركس وإنجلز ...). فورييه ، سان سيمون (اليوتوبيا 

بحدوث ثورة بروليتارية وشيكة في ألمانيا، وينتهيان بهذه 
دع الطبقات الحاكمة ترتجف قبل الثورة : الكلمات النبوية

ليس لدى البروليتاريين ما يخسرونه سوى ! الشيوعية
من جميع  البروليتاريين. قيودهم، ولديهم عالم يكسبونه

 !.البلدان، اتحدوا 
 

   لماذا
--- 

 :المصدر
Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste 
du parti communiste, traduit par L. 
Lafargue, Librio, Paris, 2002 

  
  
  
  
  
  
  
  

  وتُخيّم . العام وتستمّر معاناة شعبنا اللبناني وظروف حياته المقلقة والشديدة القساوةينتهي
ً عيد رأس السنة والعام ينقضي غير . أجواء هذه الحالة على أسبوع األعياد، وخصوصا

ورغم أّن مرور السنين هو قانون طبيعي يشمل جميع الناس . ليه ليبدأ عاٌم جديدمأسوٍف ع
  .واألعمار، فإّن العيد في العام الجديد ال يشمل كل الناس

  
وإذا ما كان تبادل التهاني والتمنيات في العام الجديد فذلك تعبيٌر عن استمرار وتجدُّد حياتهم، وتعبيٌر أيضاً عن األمل 

عام الجديد بشائر ظروف أفضل تنقضي معها حالة األزمات واالنهيارات واالنحدار المستمّر في جميع في أن يحمل ال
فالعيد هو . وفي ظروٍف بائسة كهذه ال يشعر بالعيد إالّ قلّة من اللبنانيين الذين بوسعهم إسعاد أطفالهم. المجاالت

لنسبة إليهم في ثياٍب جديدة وهدايا تناسب أعمارهم، بالدرجة األولى في بهجة األطفال واألوالد وفرحهم، ويتجلّى با
وفي طعاٍم شهّيٍ وحلوى العيد، وفي التنّزه في األماكن التي تفرح األطفال بألعاٍب خاصة بهم، ليكون يوم العيد مختلف 

  .عن باقي األيام
هم ليشعروا هم واألوالد فهل يمكن لفقراء لبنان وهم أكثرية شعبنا الساحقة أن يكون بمقدورهم تلبية رغبات أوالد

  بفرح العيد؟
إّن ما يزيد مرارة األهل وأوالدهم، خصوصاً بمناسبة العيد، هو ما يرونه في حياة القلّة الطاغية في السلطة وخارجها، 
الذين راكموا الثروات والمليارات من سرقة أموال الشعب واستغالل االحتكارات الجشع ومصادرة ودائع الناس في 

ريب عشرات ومئات مليارات الدوالرات إلى الخارج، استحصلوا عليها من طريق الفساد والهدر البنوك وته
في حين أّن . وهؤالء هم في الوقت نفسه يستمتعون مع أوالدهم بالعيد بأموال الناس. وتحاصص المنافع والصفقات

ين في ظروف حياتهم الصعبة وعتمة بيوتهم وفي بر د الشتاء، ويتضّور كثيرون منهم أوالد الفقراء يعانون األمرَّ
 ً ويجري حجب الحليب والدواء واالستشفاء عنهم وليس . فكثيرون يأكلون مّرتين في اليوم بدالً من ثالث مّرات. جوعا

ً بالقول إّن هذا التفاوت الطبقي واالجتماعي الكبير هو قدٌر أو حظٌّ . االستمتاع بالعيد فحسب وال يمكن القبول إطالقا
ع هذه المساوئ والمظالم االجتماعية تنبثق من صلب النظام السياسي وبنيته االقتصادية واالجتماعية، فجمي. عاثر

وإّن تغطية جوهره الطبقي بالطائفية ومحاصصاتها هو لتضليل الناس وإحالل الفرقة . وسياسات طبقته السلطوية
  .فسها، طالما أنه يخدم مصالحهموالتناقض بينهم، إلبقاء نظام الفساد على األسس الطبقية والطائفية ن

  
وليس العيد هو الذي يهجرهم، بل ينجم . أما العيد فهو باألساس لكل الناس ولألوالد الذين يمثّلون التجدّد والمستقبل

فهم متسبّبون . إفتقاده من ممارسات أهل هذا النظام وسلطته وطغيان مصالحهم الخاصة، وسوء إدارتهم وتناقضاتهم
وليس غريباً أن تكون مطامح الناس وآمالهم التي تجّلت بأضخم إنتفاضة قام بها شعبنا في . واالنهيار في حالة اإلفقار

فبدون هذا التغيير ال تتغيّر حالتهم وظروف حياتهم . تشرين، هي إسقاط النظام الطائفي وطبقته السلطوية 17
  .صنعه الشعبوهذا ال يتحقق على يد الطبقة السلطوية، بل ي. ومعيشتهم االجتماعية

  
فالحركة في المجتمع هي من صنع البشر وتدّخلهم وبدون دور جمهور كل شعب وقيامه بمسؤوليته ال يتغيّر ميزان 

 ً   :ويصح هنا قول الشاعر أحمد شوقي. القوى لصالح تحقيق المصالح الشعبية إجتماعياً ووطنيا
  ".على قوٍم مناٌل إذا اإلقدام كان لها ركابا وما استعصى/ وما نيل المطالب بالتمني ولكن توخذ الدنيا ِغالبا"
  

لم تعد مساوئ هذا الوضع مقتصرة على إفقار أكثرية اللبنانيين الساحقة، مع أّن هذه قضية كبرى بحدّ ذاتها، بل وصل 
مأزق هذا النظام الطبقي الطائفي إلى اختالل صارخ في أسس بنيته، وإلى تناقضاٍت وخالفاٍت تكبّل انتظام وتسيير 

ً أ ً ومهمةً إنقاذية ضرورية من أجل بناء وطن . عمال الدولة وسلطتها، وتُهدّد وحدة الكيان أيضا وبات التغيير هدفا
د لجميع أبنائه، ليستطيعوا العيش فيه موفوري الكرامة، ولتتوفّر فيه ما تستدعيه الحياة، وضروريات العيد وفرح  موحَّ

  .جميع األطفال
  

  .كل عام وأنتم بخير
 

  

 نانبل
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هناك ذكريات حلوة في ذاكرة كل منا من أيام الطفولة أو 
الجامعية ال نستطيع نسيانها وكلما الشباب أو المرحلة 

كبرنا لمرحلة أكبر من التي كنا فيها تزيد أحزاننا أحيانا، 
فكثيرون يندمون على كثرة أحزانهم على بعض األشياء 
في الماضي التي من الممكن أن تمّر دون أن تُؤثّر فينا 

  .بشكل سلبي
  

وقد تبدو بعض المواقف التي قمنا باتخاذها في الماضي 
أمور عادية هي أكثر المواقف الذي قمنا بالنّدم عليها تُجاه 

وتمنّينا أن تعود األيام مّرة أخرى حتّى نستطيع أن نستمتع 
باللّحظة تاركين كّل األفكار السلبية جانبا حيث أنها مّرْت 
وأصبحت ذكرى فعلينا أن نعي أّن كّل األشياء تمّر 

نّى وتُصبح ماضي سواء أليم أو ماضي يحمل ذكريات نتم
  .عودتها

  
نشعر بالحنين واالشتياق أليام مضت نتمنّى عودتها فهناك 
من يتحّسر علي أيام شبابه أو طفولته متمنيا عودته يوماً 
حتّى يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في الماضي ولكن 

  .ليت الزمان يعود يوماً لنفعل ما عجزنا عن فعله اآلن
لتي يملكها و الشيء الجميل هو تلك الذاكرة القوية ا

البعض كما الحظتها في المجموعة القصصية للقاّص 
فليس الماضي إالّ كنزا من ) جورج عازار(الّسوري 

التّجارب، بدونها يتخبّط اإلنسان المهارات و الخبرات و
  .في الّظالم

ال أريد ُمستقبال : "بهذا الّصدد) جورج إليوت(حيث يقول 
  ".يفصلني عن الماضي

  .قصصه و نتحدّث عنهانتوّغل قليال في 
  

  ):إرادة الحياة( ففي قّصة 
نعيش ُمعاناة أّم راشد بعد وفاة زوجها، حيث قامت 
باألعمال المنزلية لقاء أجر زهيد عند أصحاب البيوت 
الُمترفة لتُعيل أطفالها اليتامى، حتّى حّل ذلك اليوم الذي 
بُترت فيه ساقها بسبب حادث السيارة الذي تعّرضت له 

  .ُهّم بقطع الّطريق عائدة إلى أطفالها ذلك المساءهي تو
  
بعد ُمضّي أيّام من فترة العالج و النّقاهة خطرت لها و

فكرة بيع سندويتشات لطلبة المدارس بعربة صغيرة 
هو في طريقه لتُطعم صغارها، حيث كان يُساعدها ابنها و

  .للمدرسة
  
 هي ترى االبتسامة فيهكذا نسيت مرارة ما عاشته وو

صالبة إرادتها فبعزيمتها و قّوتها و .عيون أطفالها
  .تحدّيها استطاعت أن تتخّطى كّل األهوال و المصاعبو
  
  ): تأّوهات الحنين(في قّصة و

على لسان األّم ) جورج عازار(القّصة هنا جعلها الكاتب 
  .التي أحزنها فُقدان بيت العائلة و اإلبتعاد القهري عنه

  
العتيق الذي احتضن األطفال، إنّه المكان الذي إنّه البيت 

  .عشقْت فيه روح الحياة
لم تستطع نسيان زهور حديقتها التي زرعتها بنفسها، و ال 

و ال تلك الّصباحات المشمسة التي عبير الريحان،  
  .اشتاقت لها

  
ُغربتها تُحدّث ابنها عن هي في منفاها البعيد وجلست و

كانت في باحة المنزل، حدّثته شجرة التّوت العجوز التي 
  .عن تسلّقه جذعها فترة شقاوته و هو طفل ليقطف ثمارها

  .ذّكرته بليالي الّصيف و رعد الخريف
  

صوت زقزقة شكْت له عن حنينها لمدفأتها القديمة و
  .العصافير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في تأّوه عميق أخبرته عن حنينها الكبير لتلك الدّار و
  .صياح الّصبيةصخب الجيران وو
  

احة يصعب عليها نسيان ذلك البيت، فبين جنباته بصر
عاشت مسّراتها واختبأت أحزانها، فألجله تبكي ذكريات 

  .حنينأشواق وعمر و
  

لون شمس هي األّم التي أحبّت المطر فوق بيتها العتيق و
  .نسمة الهواء التي تُداعب براعم زهراتها الجميلةوطنها و

دموع األشواق لذاتها ففي كّل ليلة كانت تُبلّل وسادتها ب
التي تاه منها العمر ذات يوم في المنفى بعيدة عن بيتها 

  .العتيق
  

  ):من عبق الماضي( نتحدّث عن قّصة 
عنوان ) جورج عازار(إنّه العنوان الذي َوَسَم به الكاتب 

  .المجموعة القصصيّة
  
يتحدّث الكاتب هنا عنه هو ألنّه بطل القّصة، حيث عاد و

ُمشتاقا لبيتهم العائلي، و دخل كّل الغُرف إلى موطنه 
ليعود .واحدة تلو األخرى ُمستعيدا كّل الذّكريات هناك

 .ُمجدّدا إلى موطن اغترابه ُمودّعا بيتهم العتيق بصمت
هو يفتُح حقيبته ليُرتّب حاجياته لكن عندما وصل اكتشف و

تسلّل إلى جميع أشيائه فعّطرها بلونه أّن الحزن قد غافله و
  .يُصبح شريكا دائما لما تبقّى من سنوات عمره الكئيبةل

  
  ): غريبة(في قّصة و

قّصة بلسان األّم تتحدّث فيها عن الدّنيا التي تراها غريبة 
  ".يا أيّتها الغريبة: " و تُناديها بــ

  
ألمها مناجاتها وتُحدّثها ة تبُثّها شكواها وتبقى تُكلّمها و

: ودة لوطنها األّم حيث قالتأمنيتها شبه المستحيلة بالعو
  ".آه لو أعود إلى ضيعتي"

حزينة جدّا هي في غربتها تلك ألنّها في عالم ال تنتمي 
  .لم تتمّكن من التأقلم فيهإليه و

  
ثّم نرى أّن الكاتب جعل غريبة في نهاية القّصة هي األّم 

  : نفسها حين قال
ترحل غريبة عن عالٍم صارت فيه األحاسيس عملة "

فنراه هنا يتحدّث عن  ".ة، ترحل راضية زاهدةُمندثر
رحيل والدته عن العالم و يتكلّم بتفاصيل شبه دقيقة عن ما 

ثّم ختم القّصة . حدث يومها في ألم جعلنا نعيشه معه
  .بميالد الحفيدة

  
غريبة هي الحياة، فهناك من يأتي إليها في الوقت الذي 

  .يُغادرها البعض لتستمّر الحياة الغريبة
  

  ):موعد مع الّسماء(نتحدّث عن قّصة 
قّصة تحكي معاناة والدَْيِن في بالد الغربة بعد أن فرحا 

وحيدهما من موت ُمحتم بسبب الحرب، بنجاة ابنهما و
ليموت المسكين غرقا بقارب في نزهة في غربته قبل أن 

  .يلتّم شمل عائلتهما الصغيرة الذي كاد أن يحصل
  

ناة الغريبة في بالد الغربة دوما الكاتب هنا يُحدّثنا عن معا
في حياته اليومية، حيث عليه أن يدفع ثمنا باهضا ألجل 
الحفرة التي تُوارى فيها ُجثّته حيث الحظنا هذا من خالل 

  .فلذة كبدهماما عاناه الوالدين ألجل دفن ابنهما الوحيد و
  
  ):كان جدّي(في قّصة و
لنا عن جدّه  يحكييعود بنا الكاتب إلى مرحلة طفولته و 

األسطورة في زمن مضى، كما وصفه لنا وصفا دقيقا 
  عن مسبحته تلكوجعلنا نتخيّله و كأنّنا نراه بمالمحه كلّها  
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  .التي لم تكن تُفارقه 
  

، ان يحكي لألحفاد حكايات ال تُنسىحدّثنا عن جدّه الذي ك
منها نستنتج أّن الكاتب جورج عازار ورث الّسرد و
  .األسطورةدّه النّابغة والقّصة من جو
  

  ):شجرة تتحدّث عن موتها(نتوّغل قليال في قّصة 
هي تحتضر في تكلّم الكاتب هنا بلسان الّشجرة و 

ُسويعاتها األخيرة قبل أن تُودّع العالم القاسي الذي اجثتّها 
من جذورها بعد أن كانت شتلة خضراء يانعة لغاية ما 

  .أصبحت شجرة كبيرة
  

إيليا أبو (نا ذّكرتني بقصيدة الشاعر قّصة الّشجرة ه
عن التينة الحمقاء التي قتلت نفسها بنفسها حتى ) ماضي

جورج (لكن هنا الشجرة في قّصة الكاتب  .اقتلعوها
سعادتها جدّا ألنّها تتحدّث عن حياتها و مختلفة) عازار

يقترب و شبح الموت يتسلّل رويدا رويدا لغاية رؤيتها
  :هي تقولسكينة ومنها، حتى انتهى بالم

ما أنذا ألفظ أنفاسي األخيرة، فيما صورة رفيقاتي و"
تتراءى لي هناك في البعيد و المنشار الكهربائي ال يترك 

  ".لي فرصة التقاط األنفاس
  
ألّن الكاتب جورج عازار مسرحي فقد أبدع كثيرا في و

  .قّصة الشجرة
  

  ):في رحلة اإلغتراب(نسافر لقّصة 
ترب عندما يصل إلى عن معاناة المغ يحكي الكاتب هنا

معاناته الكبيرة في اإلغتراب بعيدا عن بالد الغربة و
  .وطنه

  
ذّكرني بقوارب الموت التي يُهاجر فيها الّشبان بلدانهم 
هربا من المعاناة ظنّا منهم أنّهم سيجدون الّسعادة تنتظرهم 
أّول ما تطأ أقدامهم بُلدان الغربة، حيث يعتقدون أنّهم 

إّن الّسماء ال تُمطر " :المال كمن قالدون العمل وسيج
إنّما تنتظرهم معاناة كبيرة حتّى يتأقلموا و" ال فّضةذهبا و

  .مع تلك الحياة الجديدة
  

  ):سيّارة جديدة(في قّصة 
الكاتب هنا حدّثنا عن قّصة حقيقية حدثْت معه بفقدان 

مفاجأته سيارته الجديدة التي ُسرقت منه ذات يوم و
بعد ُمخابرته قسم كبرى بعدم إيجادها في مكان ركنها، وال

التّبليغ عن سرقتها تفاجأ من الردّ البارد من الّشرطة و
قبلهم في أنّها ستظهر الحقا بعد أن ينتهي منها الوقود في 

أنّها قد تكون  ُسرقت من قبل بعض المراهقين، مكان ما و
ن إدارة هكذا كان، فبعد حوالْي أسبوع اتّصلوا به مو

أنّه بإمكانه أبلغوه بالمكان الذي ُوجدْت فيه والشرطة و
  .الذّهاب هناك لجلبها

  
لكن بمجّرد وصوله هناك وجد سيارته في حالة يُرثى لها، 

ُخّرب موضع تشغيل السيّارة، حيث ُكّسر زجاج النافذة و
باإلضافة إلى الّضربات التي كانت موجودة على هيكل 

في أّول يوم لها بعد إصالحها ووالسيّارة من الخارج، 
لتذهب  ت لحادث اصطدام لها في مقّر عملهتعّرض

السيّارة مجدّدا إلى ورشة اإلصالح و يضطّر هو لركوب 
  .الحافلة من جديد في الّصباح للتوّجه للعمل

  
  ):المكان األخير(في الحديث عن قّصة و

اليقين، الحياة والموت، هي قّصة جمعْت بين الشّك و
قلق، حياة واقعيّة ووهميّة، خيال والواقع، خوف وال

هو في كّل هذا حدث وتختفي، وهلوسات، أماكن تظهر و
في بعد أن انتهى دوامه وو. الحافلة في طريقه للعمل

طريق العودة للبيت ظهرت الهواجس من جديد بمجّرد 
  .االقتراب من المكان نفسه

  
نحن نتوّغل قبرة ولنكتشف بالتّدريج أّن ذلك المكان هو الم

فيما كتبه من خالل وصفه بعد أن وجد نفسه وجها لوجه 
توّجهه بأقدام مرتعشة ُمجتازا بّوابة أمام ذلك المكان و

  .الدّخول
  
الكلمات ( :من خالل بعض الجمل التي كتبها الكاتب مثلو

أخذ يغرق في (و ) المكتوبة فوق األلواح الّرخامية
  )لهذا العالم  و متى رحلواحسابات األرقام متى جاؤوا 

يُغادر المكان في لتنقضي ساعات كثيرة له هناك و
منتصف الليل عائدا إلى بيته حيث وجد زوجته قلقة لغيابه 

  .تأّخره في العودةو
  
هو في الحافلة هو ماّر بنفس المكان وفي اليوم التالي وو

ال لرخامية وينظر بإمعان ويندهش من اختفاء األلواح ا
  .تّى المدافن اختفْت تماًماأثر لمقبرة، و حتّى

  
ففي هذه القّصة أدخلنا الكاتب في متاهة  مليئة بالمشاعر 

والقّصة هنا  هي تحليل  .الرهبةالخوف ووالهواجس  و
  .في فلسفة النفس البشرية وفلسفة الموت والحياة

  
  ):مشاعر في غيبوبة(ننتقل لقّصة 

زوجته فقام  هي قّصة االبن العاّق الذي استمع لرأي
بتوبيخ والده العجوز الذي كان في أمّس الحاجة البنه في 

كيف قام بطرده بطريقة غير مباشرة ذلك العمر الكبير و
  .اختفى من حياة ابنه دون مقدّماتفهمها األب المسكين و

  
الزوجة الشريرة فرحت بانقطاع الزيارات فيما الحفيد 

تي كان يجلبها له ككّل جدّ الهدايا الو تكدّر ألنه يُحّب جدّه 
  .لو بقطع شوكوالطة أو حلوىيُسعد أحفاده و

بعد ثالث سنوات يمرض األب المسكين بمرض ألزمه و
عندما وصل الخبر إلى االبن صحا من نوم الفراش، و

الغفلة الذي كان فيه وشعر بتأنيب الّضمير ليسافر مسرعا 
  .إلى أبيه بعد أن أحّس أنه على وشك أن يفقده

  لكن ماذا ينفع النّدم هنا؟
  
هو بعد الكلمات التي سمعها من والده دمعت عيناه وو

  .يُدرك مدى األلم الذي سبّبه لوالده من معاملته القاسية له
لكن هل تكفي الدّموع لتُداوي جراح القلب الغائرة 

  الدّامية؟و
  

  :في األخير
تحتوي على ) من عبق الماضي(المجموعة القصصيّة 

تُسافر بنا تارة إلى الماضي الجميل في البيوت قّصة  24
قصص الجدّ الدمشقية بباحاتها الجميلة بحديث األّم و

الّشباب للكاتب نفسه تارة إلى مرحلة الّطفولة والرائعة، و
تارة أخرى إلى هناك حيث ُغربته في بالد الثّلج فيسرد و

ره، أحيانا أخرى يتحدّث بلسان غيعلينا ُمعاناة المغترب، و
حنينها لبيتها كما جعلنا نعيش حزن األّم في غربتها و

قّصة ندم اإلبن العاّق بعد العتيق أو كما فعل مع الّشجرة، و
فوات األوان لما فعله مع والده أو مأساة سوسن في قّصة 

التي اختتم بها مجموعته ) همسات النّفس الجريحة(
  .القصصيّة

  
را في أّول أبدع كثي) جورج عازار(بصراحة الكاتب 

إصدار قصصي له ألّن القارئ يقرأ القصص بعاطفته 
يتأثّر كثيرا بما جاد به قلم الكاتب من إبداع رصين و

يجعلنا نعيش كّل قّصة ألنها تحكي الحقيقة اإلجتماعية 
   يننا كّل يوم  في حياتنا اليوميةبفينا والُمعاشة 
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  ،كنت ضجًرا في تلك اللحظات التي دخلت بها البيت بعد عودتي من عملي الشاق
لمحته على شات قناة البغدادية وأنا أتناول عشائي، أن إحداهن بعثت بمسج تقول لكن ما 

  .فتاة ثالثينية، تبحث عن رجل مثقف: فيه
  .تلك الكلمات أثارت اهتمامي، وحولت ضجري إلى لحظات مشوقة

  
لم أكن أملك سبيًال لالتصال بها، فإن القناة في بداياتها كانت تحجب عرض األرقام، لكني 

فجعلت من كل رقم صفة شبهتها . أخيًرا، بمكر ودهاء من الوصول إليها برقمي تمكنت 
في آب سأقوم بزيارتكم، في شباط سنسافر معًا، وهذا ما : بالطبيعة، فرقم ثمانية كتبت

  .فكانت ذكية لدرجة كافية لمعرفتها الرقم .فعلته على سائر رقمي
  

حينها بالدمعة، كنت قد اشتريته مضت دقائق حتى رّن هاتفي النوكيا والذي كان يسمى 
  .بعد إدخار جزء من راتبي البسيط لعدة أشهر

  
تلك الليلة، أمضيناها نتحدث لغاية الفجر، انتقلت محادثاتنا بعدها عبر الهاتف األرضي 

عرفت بعض األشياء عن هيام وكذلك . والتي كانت تستمر لساعات يضيع علينا عددها
  .ى اللقاء في البنك الذي تعمل فيهفيه عل هي إلى أن جاء اليوم الذي اتفقنا

  
لقد حرصت ذلك اليوم على أن أكون بكامل أناقتي، فهو لقائي األول بها، وعلي أن أكون 

فكثيَرا ما كان يقولها لي ) اآلن وأنا أتذكر هذه الكلمة ألبيضحكت ( محاربًا جيدًا،
  .كنصيحة ادخرها ليوم زفافي

  
كيف أجدها وسط مجموعة النساء اللواتي  ي، ال أعرفوقفت وسط البنك، الحيرة تتلبسن

توزعن خلف الشبابيك الزجاجية، وبينما أطلقت عيني تتولى مهمة البحث، لمحت فتاة 
أثارت إعجابي، مكتبها يقع على الزاوية القصوى ليمين الصالة، كانت تتحدث باهتمام مع 

ا أن تكون هي من جئت زبون يقف أمام نافذتها الصغيرة، أطلت النظر إليها متمنيً 
لمقابلتها، لكن ذلك لم يدم طويًال، إذ قفزت فتاة من خلف شباكها وتقدمت نحوي لتعرفني 

  .أنا هيام: بنفسها قائلة
  .هذه هي فتاتي! يا إلهي

  
دقائق وكنا خارج المبنى، شعرت وكأنها ال تريد ألي شخص أن يرانا معًا، وهذا أمر 

لم أكن ألصدقه حتى في منامي، أو في أحالم لعله طبيعي، لكن ما حدث بعد ذلك ف
يقظتي، سارت لجانبي ملتصقة بّي بينما راحت تكثر من التلفت، وهذا ما أثار دهشتي 

! واستغرابي حتى ظننت أنها تخشى شيئًا ما يطاردها، أو هناك من يالحقنا، من يدري؟
  .بدأ دبيب الخوف يتسلل بمهارة داخل مساماتي

  
يسي، عرضت علّي تناول الغداء معها في البيت الذي لن ونحن نقطع الشاعر الرئ

تراكمت الشكوك داخل جلدي، وقوفها فجأة أمام باب . يستغرق الوصول إليه سوى دقائق
  .البيت بدد أمالي في الهرب

  
الباب كان أعلى من الجدران التي تحيطه حتى إنني لم أستطع مشاهدة أي شيء إال بعد 

. كانت تعادل مساحة بيتنا أربع مرات. ديقة الواسعة جدًادخولي، سرت معها مجتاًزا الح
كان يبدو على الحديقة األهمال بعد أن أصبحت األدغال فيها تعلو الشبابيك، ثمة كلب نائم 

  .مربوط في جذع شجرة، لم يحرك ساكنًا حينما رأنا نمر من جنبه
  

تحف فنية  ..الهدوء يخيم على المنزل، جلست وحدي في صالة مفروشة بأثاث فاخر 
لوحات جدارية لم أفهم لها معنى، وفي زاوية بعيدة وضعت طاولة طعام تسع .. غريبة 

عشرين شخًصا وفوق الجدار القريب منها علقت مجموعة من الصور أغلبها لرجل 
ثمة صورة واحدة لرجل يحمل طفلة . يرتدي الزي العسكري متدرًجا في مختلف المراتب

  .ى جانبه امرأة شابة بينهما فارق كبير في العمرفي أعوامها األولى، وتقف إل
  

دخلت هيام مع سيدة مسنة مقوسة الظهر لطول قامتها وقدمتها لي على أنها عمتها التي 
ربتها بعد انفصال والديها، أما والدها النحيف جدًا، فقد سلم علّي ببرود وبكلمات مقتضبة 

  .وهو ما يزال مرتديًا بيجامة البيت
  

بعة على مائدة ُملئت بأصناف طعام تكفي لعشرة أشخاص، تساءلت في جلسنا نحن األر
  !هل كانوا يعلمون بمجيئي ليعدوا مثل هذه الوليمة؟: سري

  
الصمت المطبق العجيب،و تلك المالمح الخالية من التعبير،الجامدة في علبها المخزنة منذ 

ب ثم كيف لفتاة زمن والتي بدت على وجه عمتها وأبيها، كانت تبعث بّي شيء من الرع
التصرف بكل هذه المساحة من الحرية في مجتمع مثل مجتمعنا كأنني صديقة لها، ربما 

  !ربما! ألنها تعيلهم؟

  
  
  
  
  
  
  

. سوى صوت المالعق وهي ترتطم بالصحون، ال شيء يُسمع
اإلحراج، لكن الدهشة كانت أكبرها تملكتني مشاعر بين الخوف و

  .لمةالوالد دون أية كحينما انصرفت العمة و
  

  :سألتني هيام ونحن نرتشف الشاي
  ما رأيك في الصعود معي ألريك الطابق األعلى من بيتنا؟ -
  

كانت تظن أنني أملك خيار الرفض أو القبول، تبعتها وهي تصعد السلم رافعة ألطراف 
  .ثوبها البيتي الذي ارتدته بعد الوصول، فبدت أقصر مما كانت عليه حين رأيتها أول مرة

كبيًرا، فيه غرف كثيرة، أما غرفة نومها، فكانت بمساحة بيتنا بأكمله، التفت  الطابق كان
  :هيام نحوي لتلقي سؤاال مفاجئًا وهي تحدق بجرأة في عيني

  .صالح، هل تتزوجني؟ هذا الطابق مخصص لي وحدي، وسيصبح بيتنا إن أنت وافقت -
  :وكأنها قرأت أفكاري فقالت بسرعة

ك مبلغًا كبيًرا على أن يفهم أبي أنه منك، ال تخَش شيئًا، لدي ال تحمل هم المال، سأعطي -
  .من المال ما يكفينا العمر كله

  
كنت أفكر بفتاة البنك األخرى تلك التي استهوتني و تمكنت من . سكُت ولم أعطها جوابًا

الغريب أنني لم . كنت أريد للوقت المضي مسرًعا .استفزاز أعصابي و فتح شهيتي للحياة
عل شيء معها على الرغم من بطاقة الدعوة في في شفتيها،و تلك اللمعة في أحاول ف

وهي تودعني عند الباب قالت شيئًا لم أفهمه . عينيها، بل ورغم محاوالتها لألمساك بيدي
  .إال بعد فترة طويلة من التفكير فيه

  
ي إن وافقت، سأقنع والدي أنك الرجل المناسب لي، وإن اختالف عائلتينا لن يشكل أ

  .فارق لدي
  

امتدت عالقتي بها أشهر عديدة، كنت أكثر من زيارتها في البنك ليس ألجلها، بل من 
أجل مريم الفتاة التي هويتها، وعرفت عنها عدم زواجها أو ارتباطها عاطفًيا، عندما 

  .كانت تتحدث معي هيام، ال أجد ما يمنعني من التفكير بمريم التي ملكت علّي مشاعري
  .من هيام، لكنها أصغر بأعوام خمسة منها وهو الفارق ذاته بيني وبين هياملم تكن أجمل 

شجاراتي أنا وهيام بسبب غيرتها و شكوكها كانت تزداد بمرور الوقت حتى اتهمتني 
بالتالعب بمشاعرها و بينت ندمها على عالقتها بي، في تلك اللحظة، شعرت أن أبواب 

كنت انتظر هذا الشيء على إثر ذلك، عزمت  قلبي قد أغلقت تماًما بوجه هيام، وربما
على قطع عالقتي بها، فلم أرد على مكالماتها المستمرة و رسائلها التي ال تنقطع حتى 

  .جاءني إتصال ذات مساء من صديقتها مريم
  .القدر يتدخل في حياتي للمرة الثانية

  
كي ألقاها، بدأت  سبقت بخيالي األيام. لم أتردد لحظة واحدة حينما طلبت موعدًا لنلتقي

باختيار الكلمات التي سأقولها حينما أنظر في عينيها، اشتريت مالبس جديدة رغم أن ذلك 
أرهق ميزانيتي، حرصت على أن أبدو الشاب الذي تحلم به أية فتاة على الرغم من أنني 

دو في حقيقة األمر، كنت أريد أن أب. كنت شابًا وسيًما يثير إعجاب الفتيات أينما يتواجد
من تحلم به مريم، وهذا ما حدث، لم تستطع مريم إخفاء نظرات األعجاب حين وقفُت 
الستقبالها، أما هي فقد ملكت علّي كل شيء، كنت حريًصا على أن أبين ذلك لها في 

  .نظراتي و حديثي معها
  

كذبة هيام تلك هي التي . كانت دهشة مريم كبيرة حين عرفت مني أنني لست خطيبًا لهيام
شعرت بالود تجاه هيام . أمامي كل األبواب المغلقة وعبدت لي الطرق الوعرة فتحت

  .الذي كان ظهورها في حياتي حلقة وصل بيني وبين من اختارها قلبي
  

بينت لي أنها جاءت من أجل ترميم العالقة وإعادة المياه بيننا إلى مجاريها، فأجبتها 
  :بنظرات الواثق مما يقوله

  .ها تتهدم الجدران، و تحول المياه عن مجاريهاربَّ كلمة تقال بعد -
  

في تلك اللحظة الحاسمة من عمر الزمن، شعرت كأن هًما من قلبها تسرب ليخرج من 
  .عينيها التي برقت من شدة الفرح
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شعور بالذنب كان يثقل كاهلنا نحن االثنان تجاه هيام، بعد هذا اللقاء عرفنا أننا ال نملك 
  .مشاعرسلطانًا على القلب، و ال

  
لم أخبر مريم أنني قمت بأعطاء رقم هاتف هيام لصديق لي و طلبت منه أن يقوم بدور 

العاشق معها ألرى ما يحدث معه، فجرى له ما جرى لي في قصة التعارف لتنتهي بطلب 
ما حدث بين هيام صديقي كان بمثابة من يهيل التراب . الزواج منه في الطابق العلوي

  .دفنهفوق جسد الميت قبل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  أتعجب من الحملة القاسية التي تعرض لها الفنان دمحم رمضان على إثر نشر صورة

  .جمعته بالمطرب اإلسرائيلي عومير آدم في حد المطاعم بدبي
  

ه في نقابة المهن تطور األمر بعدها لتعليق عضويت
التمثيلية وإستبعاده  من  بطولة مسلسله الجديد والذي كان 
من المقرر أن يقدمه في الموسم الرمضاني  المقبل ، في 
حين سارع مجلس نقابة الصحفيين المصرية بإصدار 
قرار بمقاطعة اخبار دمحم رمضان ومنع نشر إسمه أو 

  .صورته في أي منصة صحفية
  

ار األخير وتبرير موقفه بأن الحفل أقيم في مطعم وأنه لم يكن يعلم على الرغم من إعتذ
وأنه ليس من المنطق أن يسأل اي فنان من يلتقط صورة معه عن ، بجنسية اإلسرائيلي

وال من صناع القرار الفني جنسيته وديانته،  إال أن تبرير دمحم لم يجد قبوالً من الجمهور 
  .في مصر

  
فيديو الذي تعثر وسقط به دمحم رمضان  أثناء تكريمه في وما لبث أن انتشر مقطع ال

  .!!!مهرجان الضيافة في دبي حتى هلل الجمهور وامطروه بوابل من السخرية والشماتة
  

أعود ألتعجب من كم الحقد والغل  والشماتة من الجمهور الذي لو أتيحت له الفرصة 
  .مع النجم لوا من أجل الفوز بصورةلمقابلة رمضان وجهاً لوجه لتقات

ومن صناع القرار الذين وجدوا من سقطة رمضان فرصة لاليقاع به وتأخير مشوار 
  . وبنجاحات يعجز عنها الكثيرينبثقة في هللا نجاحه الذي يمشيه

  
، يتصرف بذكاء ويراهن دائماً على الجواد ي ولكن رمضان نجم كبيرتتفق أو تختلف مع

  .ه الفريدة عن باقي زمالئهالرابح وفي هذه الحالة موهبته وإختيارات
  

وإن كانت الصحافة المحلية و نقابة المهن التمثيلية قد منعته العمل في مصر فإن هذا لن 
أو حتى تصوير األعمال الفنية خارج ، اريته بإصدار األغاني على يوتيوبيوقف إستمر

  . مصر والتي ستحقق إيرادات ضخمة لصناعها بوجود رمضان
  

ئ إليك أسئلة انت وحدك من يملك اجوبتها، قبل الحكم على دمحم وأخيراً عزيزي القار
  :رمضان

يتحمل رمضان وزر نشر صورة مع شخص إسرائيلي في حين لم يلق باللوم على   لمَ 
  الدولة التي استضافته باألصل؟

م منشغلين وأصحاب القضية أنفسه، وخيانة للقضية الفلسطينية كيف تكون هذه جريمة
اإلرهابية في مصر وليبيا اقصد هنا  تمويل فتح وحماس للعمليات (جيرانهم عنها بإيذاء 

  ؟)واليمن
  

أو قرارات المنع في عالم مفتوح مهل سيتأثر دمحم رمضان فعال بهذه العقابات الساذجة
  يمتلك المبدع فيه ماليين المنصات والشاشات لغرض إبداعاته؟؟

  !!!وأعلنت القدس عاصمة لها ؟هل بمعاقبة رمضان حلت القضية الفلسطينية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان العالقة المتوترة ما بين الحاضر والماضي والذي يفرزها
خطاب اليسار المأزوم ما هو غير حقيقة أننا أمام حالة من عدم 

ولهذا يبدو . برواية التاريخ وفهم سياق حركته االستقرار المرتبط
ماضي دون خطاب اليسار الفلسطيني والذي دائم التأكيد على ال

محاولة للي منطق  فهم إسقاطاته على حقيقة الحاضر وكأنه
، فالحاضر ما هو غير صورة الماضي المنعكسة التاريخ وحركته

، وعليه ية معقدة من الدالالت واإلسقاطاتبفعل مكثف عبر عمل
  .إلخفاق القائم دون الرجوع للماضيال يمكن البحث عن شكل ا

  
اليسار الفلسطيني إثباتها أن الظروف الموضوعية هي التي  ان الحالة العامة التي يرغب

أدت بشكل رئيسي إلى تهتك البنية الفكرية والتنظيمية لألحزاب غير أن منطق التاريخ 
يقول عكس ذلك حيث ال يعيش الظرف الذاتي بمعزل عن الظرف الموضوعي وهما في 

، غير أن العالقة بينهما ليست حالة من الجدل القائم والترابط الذي ال يمكن أن تفك عراه
  .رأسية بل هي شكل معقد من الحلقية

  
عنا أمام مقولة فوتشك حين إن الفهم الحقيقي لطبيعة العالقة بين الذاتي والموضوعي تض

غير أن العقل ) أقصاهعلينا أن نأخذ الذاتي إلى  عند تجافي العوامل الموضوعية(أشار 
بمنطق الفعل المبني على هذا الفهم واستكان على  الجمعي لليسار الفلسطيني لم يمسك

خطاب التأثر والتأثير وكان الحزب ليس جسم حي له دوره وفعله المرتكز على قراءة 
  .موضوعية عميقة لحركة التاريخ

  
فاليسار الفلسطيني لم يكن خارج سياق البنية الفكرية للمجتمع الفلسطيني حتى وان حاول 

 م ينجح وال بشكل من األشكال بتخطي الوعي السائد وكأنهتقديم خطاب مغاير لهذا فل
وبما انه كذلك كان إسقاط الدور ) بالبنى الفكرية(يؤكد فكرة مهدي عامل المرتبطة 

التي كانت  التاريخي على الفعل الحي ما هو إال ضرب من ضروب الشطحات الفكرية
  .مغايرة لحركة التاريخ

  
ر الفلسطيني ما هو إال دليل على عدم قدرته تقديم رؤى إن واقع الحال الذي يعايشه اليسا

جديدة أو برامج تخرج عن استنساخ الماضي واجتراره وخير دليل على ذلك الم ينجز 
؟ قع الحال شيء أم زادة االنتكاساتاليسار مؤتمراته في العام الماضي فهل تغير وا

  ؟الدور الوطني أكثر ؟ وبهتنحالل الفكري ؟ وانفرط عقد الحزبواستشرت حالة اال
  

باعتقادي إن أزمة اليسار الفلسطيني أزمة مستشرية حتى إنها وصلت النخاع والمرتبط 
بالغالف القيمي واألخالقي وبالتالي ال أجد أي إمكانية للتجديد من داخل هذه األجسام وما 

دة تحكم عملية التغير غير دعوة لكنس البالي ومحاولة الدفع بمنظومة قيمية وأخالقية جدي
  .يمية في أي جسم يحمل رؤية يساريةطبيعة العالقات الفكرية والتنظ

  
علينا أن نقتنع إن األحزاب لها ) إن لكل فرد هناك دور في التاريخ ( فكما قال انجلز 

دورها المحدد في التاريخ والتي تقوم به وينتهي وما عملية التمسك بوجودها غير إفراز 
ذاك الجسم يمثلها ، فاالنتهازية والطفيلية هي التي تسيطر  لمنظومة المصالح التي أصبح

على منطق التمسك بالكيانات اليسارية كما هي وما الدعوى المنطوية على التنازل عنها 
غير محاولة إليجاد مخرج للمأزق الحاد الذي وصلت إليه األحزاب اليسارية الفلسطينية 

فالتاريخ يسر ولن ينتظر احد إما أن  بشكل خاص والحقل السياسي الفلسطيني بشكل عام
ان تكون ذا فعل حي  تكون جزء فعال من حركته أو تقف على هامشه دون القدرة على

  .وقيمة حقيقية

  

  مصر
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)1(  
 مقدّمة:  

بشكٍل عام فإّن ما يشوع بين الناس ال يكّون ُمقارباً للحقيقة على نحو جيد؛ بل ونجد أحياناً 
أفكاراً شائعة بعيدةً كلَّ البُعد عن الحقيقة مثل ما يُحيط العصر العباسي من خرافاٍت مثالً 

العباسيين  أو ما قيل عن ابن سينا أو مهاجمة المعتزلة بوصفها ُكفراً وزندقة رغم أنّ 
تغنوا بأفكارها وأحبوا رؤية نظرةٍ مختلفة لنصوٍص جامدة، هذا الشيوع نفسه شاع 
باعتبار كّلِ يساريٍ شيوعي وفي هذا الشيوع تداخلت الماركسية التي رفضت 

مع الستالينية التي رأت نفسها أداةً لبناء المجتمع ] 5-6ص , 1[األيديولوجيا لُمتزمتة
حصول مع فكرة اليسار نفسها التي نشأت أيام الثورة الفرنسية الشيوعي غير مؤكدِّ ال

  .منتصف القرن التاسع عشر
  

والصحيح من اليسارية هي أنّها حركة تدعو للنهوض بالمجتمع نحو مساواةٍ أكثر وما 
ً هو تقاطُع منهجها مع ُمطالباِت ماركس بتحسين أوضاع  ربطها بالماركسية عموما

اليساري بأنّه شيوعي فيه من الظلم الكثير فالشيوعيِة الطبقات العاملة، لكن وصّف 
أيديولوجيا وقد تحّولت لتقديِس أشخاٍص منذ عهد ستالين حيث ُعبد ماركس بشكٍل ُمبالغ 
ً فوق النقد وقُدِّست خطواته ولو أّن الشيوعين الحاليين عرفوا أنّه استبد  به وأصبح نبيا

, 2[، "الدكتاتورية خاصة لماركس"وصفها بـِ بالصحيفة التي أسّسها حتّى أّن إنجلز نفسه 
  ".ماركس"لهاجموا إنجلز واعتبروه زنديقاً بصّورة يسوعٍ الُملتحي ] 138

  
)2(  

  :نّص المقال
روى الكاتب برنارد وولف حارس ) ليمبو(بسم  1952في روايٍة صدرت عام 

رض تروتسكي، قّصة جراحٍ اضطر لبتر أطراف عديد المصابين في حرٍب عالمية افت
كتب الجراح مارتن أنّه ما كان ُمضطراً لفعِل ذلك لو أّن . 1970الكاتب نشوبها عام 

البشر ُولدوا بدون أذرعٍ وسيقان فحينها لن يكونوا قادرين على ممارسة العنف، والبتعاد 
مارتين عن هذا ُكلّه يقرر الهجرة لجزيرةٍ منسيٍة تبتعد عن العالم أكثر بسبب اشتداد 

ً ينزل على الجزيرة قواُت الدّولة الُمنتصرة بأطراٍف الحرب، وبعد ث مانية عشر عاما
اصطناعية حيث يكتشف الدكتور مارتين أّن فكرته قد ُعبدت وصارت قيمة اإلنسان ببتر 

  ]381, 2.[أطرافه، ما دفع الدكتور مارتين للنضاِل ضد فكرةٍ هو من أطلقها
  

لم يعد باإلمكان انتقاده وصار اإليمان إن هذه الحقيقة هي ما أضاع الفكر الماركسي حيث 
األعمى بأفكاره هو أصُل نقاء النضال بنظر الغالبية من الشيوعين؛ ليس ماركس وحده 
من عانى من هذه المأساة فعديدُ المفكرين ُعبِدوا ودُجنت أفكارهم وصارت أداةً شمولية 

شهادةُ البراءة وصكُّ النزاهة  بيد الُسلطات وهذا نفسه ما يُعانية األنبياء حتّى يومنا هذا فهم
  .لكِل حركات القمع القائم على الدين في العالم

  
بعبارةٍ أوضح وأقرب للواقع الفكري؛ فإن األفكار التي أُتي بها من ُمفكرين وأنبياء 

  .وغيرهم بقيت مكانها في نهضٍة لم يحسب أحد حسابها
  

)3(  
ً به ذا الشكل، ومن كان يتخيل أّن قبل عقدين؛ من كان يتخيل أن يُدجن اإلنسان تقنيا

مصطلحات أساسية مثل الثقافة والكتابة والقراءة والنشر ستبدأ رحلةً لالنقراض وتُرفق 
بكلمة العصر اإللكتروني فال ثقافةً كالسيكية في فكِر أجيال العقود األخيرة بل هي 

اً ُمهماً ألحد إلكترونية وما عادت كتابة روايٍة تجاوز األربعمئة صفحة ونشرها ورقياً شيئ
بل هي تُضيع على صاحبها االستفادة من جهده ويبقى العمل حبيس مكتباٍت ورقية 

ً "ُهجرت منذ عقود فاليوم ال معنى ألي عمل إن لم يكن  أي الرواية يجب أن " إلكترونيا
ً وتنتشر في آالف المكاتب اإللكترونية وفق قوانين  تكون إلكترونية وتُنشر إلكترونيا

 ي، لعّل المثال األبرز لهذا التطّور هو النشر العلمي؛ حيث تعتمد الجامعاتالعصر الحال
في تحسين ُسمعتها على نسبٍة أعلى من اإلستشهاد بأبحاثها عالمياً ما يفرض أن يكون أيُّ 
بحٍث علمي سهل الوصل في كل العالم وبذلك فقد توقفت عشرات مجالت البحث العلمي 

خٍة ورقية فاألخيرة لم تعد مفيدة فمع النشر اإللكتروني وربّما غالبيتها من إصداِر نس
تطّورت ُطرق االستشهاد وصارت إدوات االستشهاد إلكترونية، حيث يستطيع الباحث 
التأكد من صحة االستشهاد بضغطٍة واحدة عليه لتصله التقنيات الحديثة بالبحث الُمسشتهد 

  .به بل وغالباً برقم الصفحة والفقرة الُمستشهد بها
  

وفق هذا الجنون كلّه كان إطالق ُمصطلح اليسار اإللكتروني على يد رزكار عقراوي 
ً "أوائل القرن الواحد والعشرين  فقد ساهم إطالق المصطلح بدّعِم الثورة " منطقيا

اإللكترونية واألهم فقد أبقى المصطلح فكرة اليسار في عقول الساعيين لمجتمعٍ أكثر 
اته في إنشاء مؤسسة الحوار المتمدن وهي من أهم عدالة، وقد أسهم الُمصطلح بذ

المؤسسات الفكرية العربية إن لم تكن األهم، ومع هذا التطور المستمر منذ عشرين عاماً 
  من حيث الكيفية واالنفتاح على نشر " مقبوالً "فقد عاشت مؤسسة الحوار المتمدن تطّوراً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .أفكاٍر مختلفة وربّما هذا كافي نسبياً حتّى اليوم
  

ً في " اليسار اإللكتروني"أّما  وهو الفكرة الرئيسة بقي حبيسا
بوتقة اإلنطالق، وبعبارةٍ أُخرى أنّه شكل ثورة ُمجراة العصر 
بالنسبة للعلمانية العربية لكن ومنذ تاريخ انطالقه فاليسار 

ً "اإللكتروني لم يعرف تطوراً  فعلياً، حاول عديد " إلكترونيا
دة المدنية واالبتعاد به عن براثن الُمفكرين تطّوير النص وزيا

اللينينية، إالّ أن -الشيوعية الحبيسة بين أوراق المكتبة الماركسية
مثله مثل ُشركاءه " إلكترونيا"المصطلح يجب أن يُتابع التطّور 

من المصطلحات كالثقافة اإللكترونية والكتابة اإللكترونية والنشر 
لحوار المتمدن من اإللكتروني إضافةً لضرورةِ تحرر مؤسسة ا

قيود الُمصطلح وبذلك يتحول العمل من مصطلحٍ ساهم بإنشاء 
مؤسسة فكرية لمؤسسٍة فكرية تعمل وفق قواعد المؤسسات 
ً إياه لكن  الحالية في العالم ومصطلحٍ ُحٍر ُمتقبٍل للتطّور وُمكيّفا

  .غير مانعٍ له
---  

  المراجع
 •)1 (Sherman, Howard J. Reinventing Marxism. JHU Press, 1995. 
  2008. دمحم أحمد صبح : كارل ماركس أو فكر العالم، ترجمة. أتالي ، جاك) 2(• 
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  عشية أعياد الميالد المجيدة وقّع الرئيس األمريكي جو بايدن
التي قدّمها مجلس النواب  2023ميزانية الدفاع عن السنة المالية 

مكافحة "، والتي تتضّمن قانون "الكونغرس"األمريكي 
ت إدارة الدولة والذي يستهدف المناطق الموجودة تح" الكبتاغون

  .السورية
  

عن تحديد الدول التي " مسؤولة"ووفقًا للقانون فإن واشنطن أعطت نفسها الحق لتكون 
تتلقّى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقيّم قدراتها على وقف عمليات التهريب، إلى جانب 

ة، كما تضّمن توفير المساعدة المادية والفنية واإلستخبارية لها، بما فيها البرامج التدريبي
القانون إمكانية استخدام األجهزة األمريكية المختّصة لتعقّب تجارة المخدرات 

  .ومصادرها
  

يوًما لتعطيل  180وينّص القانون على وضع استراتيجية مكتوبة خالل مدّة أقصاها 
  .وتفكيك إنتاج المخدّرات واإلتجار بها وكشف الشبكات المرتبطة بها

  
ماليين حبّة مخدّر من معبر الكرامة بعد  6قد أعلنت عن ضبط وكانت السلطات األردنية 

السورية مع عصابات  –مواجهات بالرصاص جرت على الحدود الشرقية األردنية 
بلغت كميّة الحبات التي تّم  2022تهريب للمخدرات، وحسب ما نشرته، فإنه في العام 

 250ما يزيد عن  مليون حبّة في االردن، وفي عموم المنطقة 40ضبطها أكثر من 
أيلول / الفرنسية في شهر سبتمبر " لوفيغارو"وقبل ذلك نشرت صحيفة . مليون حبة

باتت أكبر منتج لحبوب الكبتاغون في العالم، وأن " سوريا"تقريًرا قالت فيه أن  2022
والكبتاغون هو . المملكة العربية السعودية أول مستهلك له، وأن األردن ولبنان ممّرات

من الحبوب المخدّرة ومن األصناف االكثر شيوًعا وانتشاًرا في منطقة الشرق نوع خطر 
  .االوسط

  
)  2019كانون األول / ديسمبر ( ويعتبر القانون الجديد استمراًرا لقانون قيصر 

وهو القانون الذي . 2020حزيران / يونيو  17واستكماًال له، والذي دخل حيز التفيذ في 
مؤسسات والشركات واألفراد الذين يتعاملون مع سوريا، فرض عقوبات على الدول وال

جدير بالذكر أن المحافظين الجدد هم األكثر تشددًا إزاء سوريا، خصوًصا بعد إخفاق 
وكانت إدارة الرئيس بوش قد . مشروعي الشرق األوسط الكبير والشرق األوسط الجديد
استمراًرا لنهج " قةدولة مار"بدأت بخّطة حصار وعزل واتهام لسوريا باعتبارها 

والتي تُّوجت بطائفة جديدة من العقوبات ) ديمقراطية أم جمهورية ( الحكومات السابقة 
ويُعتبر قانون . كان أقساها قانون قيصر الذي ُشّرع في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب

  .الكبتاغون ظهيره وربيبه وأداته الضاربة
  

قيام بعمليّات عسكرية ضدّ سوريا بزعم وجود القانون الجديد يُعطي حّجةً لواشنطن لل
مواقع لتصنيع وإنتاج وتخزين الكبتاغون، وهكذا يظهر الهدف ليس المخدرات أو 
محاربة اإلرهاب، وإنما هو تقويض الدولة السورية عبر الحصار، وهي ذريعة طالما 

ار استخدمتها واشنطن ضدّ العراق بزعم عالقته باإلرهاب الدولي ووجود أسلحة دم
شامل فيه، بما فيها غاز األنثراكس، ورّوجت لها الدعاية األمريكية تمهيدًا الحتالله العام 

، واتّضح بعد ذلك وباعتراف مفتشي األمم المتحدة وإدارة واشنطن ذاتها، أنها لم 2003
  .تكن صحيحة، بل ملفّقة

  
العسير على مرضى  ووفقًا لسياقات القانون وتطبيقاته قياًسا بالحالة العراقية، سيكون من

بعض األمراض التي تحتاج إلى عقاقير تستخدم مواد مخدّرة مثل السرطان مثًال تلقّي 
العالج، كما قد يتعذّر على المستشفيات إجراء عمليات جراحية لنقص مواد التخدير، 
ومثلما كانت أقالم الرصاص ممنوعة في الحصار العراقي الحتمال استخدامها في 

ة، فإن صعوبة الحصول على مواد أوليّة تدخل في الصناعة الدوائية الصناعة العسكري
والطبية، هي األخرى ستكون ممنوعة، خصوًصا بتشديد إجراءات التفتيش والتدقيق 
ووضع العراقيل على كّل ما يدخل ويخرج من سوريا، ناهيك عن النقص الكبير والفادح 

الليرة، وغيرها من وسائل الحصار في الغذاء والدواء والطاقة، فضًال عن سعر انخفاض 
  .الّالإنساني

  
بقانون الكبتاغون تكون واشنطن قد دخلت المرحلة الخامسة من العقوبات على سوريا، 

قانون محاسبة "، وذلك تحت عنوان 2004والثانية في العام  1980األولى في العام 
ضّمنت عقوبات ، وكلّها ت2011و 2008و 2006، والثالثة استمّرت في األعوام "سوريا

  .متنّوعة، والرابعة قانون قيصر
  

وبغض النظر عن كون قانون الكبتاغون تشريعًا للقسوة وعمًال من أعمال اإلبادة 
الجماعية وجريمة ضد اإلنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، فكيف ستنفّذ واشنطن 

ت مباشرة مع تطبيق القانون؟ هل عبر عمليات عسكرية من الجو أم سيكون لها اشتباكا
وما عالقة الجبهة . الجيش العربي السوري؟ وسبق لها أن تجّنبت ذلك في أوقات سابقة
األمريكي؟ وهل  –السورية بالجبهة األوكرانية المتورطة فيها طرفي النزاع الروسي 

بالمهّمة، خصوًصا بعد صعود حكومة هي األشد تعصبًا وتطرفًا بقيادة " إسرائيل"ستقوم 
  ف سينعكس ذلك على الداخل السوري؟وكي. نتنياهو

  
إذا كانت سوريا قد اجتازت المراحل األربعة العقوبات، وبقي أمامها المرحلة الخامسة 
األكثر خطًرا، حيث الحرب الناعمة التي قد يطول أمدها، وهي األشد خبثًا وإيذاًء، 

تمع والمقصود بذلك العقوبات والحصار والعزل، وتلك ستترك تأثيراتها على المج
السوري، لما لها من أبعاد نفسية واجتماعية عميقة الغور كما حصل في الحالة العراقية، 
والتي قد تُتّوج بأعمال عدوانية عسكرية ضدّ شعب أعزل يتطلّع للعيش تحت الشمس 
أسوة ببالد العالم ويحلم بالتحّرر والحريّة والسالم والعدالة والتنمية، وقد تكون كلمة 

صعيد العالم فاعلة ومؤثرة في كبح جماح توّحش غالظ القلوب، تضامن وحق على 
لمنعهم من تنفيذ مخّططاتهم الجهنمية في إذالل الشعوب وتمزيق نسيجها االجتماعي 
والتحّكم بمصائرها والعمل على تقسيمها وفقًا ألهوائها ومصالحها، ولنا في بلداننا العربية 

  .1916بيكو السريّة العام  –سايكس تجارب مريرة على هذا الصعيد منذ اتفاقية 
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 1967-2022 : مّرت وعيوننا ً إلى القدس كل يوم، ونحن نغنّي مع فيروز أغنية األخوين » ترحل«خمسة وخمسين عاما
ً في حالة كاتب هذه . …»بجياد الرهبة آٍت، وسيَهِزم وجه القّوة الغضب الساطع آٍت،«: رحباني وليس هذا الكالم مجازيا

ما أتاح له إدراك أهمية الهزيمة التاريخية التي جرى ستر  1967األسطر وكل من كان مثله قد بلغ من العمر في عام 
ى في صعود الكفاح المسلح الفلسطيني رأس ، وتغنّى مذّاك مع فيروز بزهرة المدائن ورأ»النكسة«خطورتها وراء مسّمى 

  .حربة ثورة إقليمية ظافرة ال محال في مخيلته
  

فقد بلغت . الصهيوني ما زال يكّشر عن أنيابه، بل تصاعدت غطرسته إلى حدّ فاق كل ما شهدناه خالل العقود المنصرمة» وجه القوة«والحال أن 
ً ثياب الصهيونية عريانها الكامل مع حكومة نتنياهو وبن غ ً احتذاًء بنفاق » الحضارة«و» اإلنسانية«فير، بعد أن خلعت تدريجيا التي ارتدتها تاريخيا

مرتدياً حلّته الوزارية المستحدثة ليقلّد سلفه أرييل  2023وها أن العنصري الفاشي بن غفير يدّشن عام . االستعمار األوروبي الذي سارت في ركابه
  .ّزار صبرا وشاتيال إلى رئاسة الوزراءشارون في سلوك النهج الذي أوصل ج

  
ً بحراسة مشدّدة حاز عليها بوصفه وزيراً 2000سبتمبر / أيلول 28كان شارون قد تعّمد أن يستفّز الفلسطينيين باقتحام الحَرم الشريف في  ، محاطا

ً لحزب الليكود، بعد أن أزاح من هذا المنصب الحزبي منافسه بنيامين نتنياهو ً ورئيسا إيهود » حزب العمل«وقد زايد شارون على رئيس . سابقا
ً أن هذا األخير لن يتجاسر على منعه من االقتحام هكذا استطاع شارون تفجير الغضب . باراك، الذي كان يرأس الحكومة الصهيونية آنذاك، مدركا

وني تسعيرها لمشاعر الذعر والحقد لدى اليهود التي انتهز مجرم الحرب الصهي» انتفاضة األقصى«الفلسطيني بما تسبّب بمواجهة عنيفة، أطلقت 
  .ويتسلّم رئاسة الحكومة الصهيونية 2001فبراير / اإلسرائيليين كي يفوز فوزاً كاسحاً بانتخابات الكنيست في شباط

  
قومي، ونعم بالتالي في العرف الصهيوني إلى وزير لألمن ال» متطّرف«ومن الواضح أن بن غفير أراد تكرار الخطة ذاتها، بعد أن تحّول من 

وقد أدرك بن غفير أن نتنياهو لن يستطيع أن يقف حجر عثرة . بحراسة األجهزة األمنية الستفزازه بدل أن تحول األجهزة ذاتها دون قيامه باالستفزاز
تسلك الصهيونية مساراً  فمن بن غوريون إلى بيغن ومنه إلى شارون ومن ثم نتنياهو،. في سبيله، وهو يخطط للحلول محله في رئاسة الحكومة

  .تصعيدياً يشّكل بن غفير ذروته الطبيعية، وهو ما يسعى وراء تحقيقه
الصهيوني في حقبة -بيد أن بلوغ الصهيونية حقيقتها العارية بالحكومة الجديدة وما تفتحه من آفاق، إنما يُدخل النضال الفلسطيني والصراع العربي

، ولم يعد فيها أمام شعب فلسطين من »السالم العادل«وغيرها من ِسرب » سالم الشجعان«فيها مجاٌل لهذيان  تاريخية جديدة بالغة الخطورة، لم يعد
 1988عام  خيار سوى استخدام أنجع أساليب الكفاح التي اختبرها في تاريخ نضاله الطويل، جامعاً بين االنتفاضة الشعبية العارمة على غرار انتفاضة

يّة للعنف الصهيوني، أي تلك المقاومة التي ال تفسح مجاالً أمام العدو الصهيوني كي يفرض على الفلسطينيين نوع المواجهة والمقاومة المسلًحة الذك
  .الذي يبلغ فيه أقصى تفّوقه، أال وهي المواجهة العسكرية، بل تحفّز النضال الجماهيري الذي يبلغ فيه الشعب الفلسطيني أقصى قدرته

  
، عندما واجهت االنتفاضة الفلسطينية حكومة صهيونية ائتالفية جمعت الليكود 1988لية اليوم أفضل مما كانت عليه في عام هذا وتبدو الظروف الدو

فالحكومة الجديدة هي األكثر تنفيراً لألمريكيين واألوروبيين في تاريخ الحكومات . كانت حائزة على رضى العّراب األمريكي» حزب العمل«و
هذا األمر يوفّر للنضال الفلسطيني فرصة لكسب المزيد من تعاطف . معها الصورة الدولية للدولة الصهيونية أسوأ أحوالها الصهيونية، وقد بلغت

 شعوب العالم، بما فيها شعوب البلدان الغربية، هي فرصة أفضل مما في أي وقت مضى، شرط عدم تضييعها بارتكاب أعمال مسلّحة طائشة من نوع
  .هاإطالق الصواريخ وسوا

  
لدى  عالوة على ذلك، يتيح الوضع الجديد إضعاف الخرق التاريخي الذي تمّكنت الصهيونية من تحقيقه في الجبهة العربية، حيث تبدو معالم القلق

ن فلم يجرؤ على الترحيب بحكومة أقصى اليمين الصهيوني سوى حكم أقصى اليمي. حكومات التطبيع ذاتها، على غرار ما أعرب عنه ملك األردن
أما الشعوب العربية برّمتها، فقد بلغ احتقانها درجة قصوى بحيث . العربي القائم في أبو ظبي، الذي بذلك كشف عن عمق احتقاره للشعب الفلسطيني

وقد حان  .1967بات يجوز تأّمل عودتها إلى التضامن الجماهيري الفعّال مع النضال الفلسطيني على غرار ما شهدته السنوات التي تلت هزيمة عام 
 !أن يصل بعد خمسة وخمسين عاماً من التغنّي بإتيانه» الغضب الساطع«لذلك 
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  يوم إستثنائي بالنسبة 2020) يناير(كانون الثاني  3يوم ،
لنظام والية الفقيه، ذلك إنه وفي مثل هذا اليوم قد جرى تصفية 
واحدا من أهم رموزه، ونقصد بذلك قاسم سليماني، قائد فيلق 
القدس االرهابي السابق، ومن دون شك إن هذا الرجل الذي کان 
يوصف بحاکم العراق وسوريا ولبنان واليمن، وإقترنت المرحلة 

فيلق القدس، الکثير من العمليات والنشاطات  سهٶالتأريخية لتر
  راء ــاالت والتفجيرات وإجــات واالغتيـة من قبل التصفيـاالرهابي

عمليات التغيير الديموغرافية المصحوبة بجرف البساتين وهدم البيوت واالحياء وتهجير 
ثورة الشعب السوري هي انعكاس كامل  نرافات، کما إن إن السنوات التسع مالناس ز

لوحشية هذا االرهابي ومن نافلة القول إنه وبالنسبة للشعب السوري، يعتبر قاسم 
  .سليماني، إلى جانب بشار األسد، رمزا للجرائم المرتكبة ضد االنتفاضة الشعبية الهائلة

  
قبل الواليات المتحدة االمريکية في العراق، وفي ذکرى قتل هذا االرهابي من  بمناسبة

خضم االنتفاضة الشعبية العارمة ضد النظام الديني القائم في إيران، فإن هذا النظام الذي 
يعمل ومنذ إندالع هذا االنتفاضة على إستغالل کل مافي وسعه إخماد االنتفاضة أو 

جل التعتيم على الوضع الحرج يعتزم إستغالل هذه المناسبة من أ هالتغطية عليها، فإن
والكراهية االجتماعية والرغبة العامة في اإلطاحة بالنظام من خالل عرض دعائي كبير 

  .وتعبئة الحكومة بهذا السياق
  

سليماني الذي کانت تصفيته بمثابة أکبر ضربة موجعة للنظام والسيما وإن خامنئي  قاسم
کل عمق وتأثر، ومع إن النظام ورئيسي قد شارکا شخصيا في جنازته وبکيا عليه ب

االيراني قد عمل کل مابوسعه من أجل تصوير سليماني على أساس إنه شخصية ورمز 
لکن ظهر منذ البداية بأن الشعب رفض ذلك  اس،وطني وإسالمي وتسويقه على ذلك االس

بکل قوة حيث قام بحرق الصور والالفتات التي ترمز له وکذلك تدمير النصب التي تمثله 
ا جرى في مدينة شهر کرد عندما تم إحراق تمثال کبير له من قبل وحدات المقاومة کم

  .التابعة لمنظمة مجاهدي خلق
  

أجل التغطية والتعتيم على االوضاع الحرجة والصعبة للنظام في خضم االنتفاضة  ومن
، وفي سبيل التعتيم أيضا على مشاعر 2022سبتمبر 16الشعبية المندلعة بوجهه منذ 

والكراهية االجتماعية والرغبة العامة في اإلطاحة بالنظام، يعتزم هذا النظام  الرفض
خالل عرض دعائي كبير بمناسبة ذكرى مقتل قاسم  منتحقيق تلك االهداف المشبوهة 

سليماني وتعبئة الحكومة من أجل ذلك، ولهذا فإنه قد خطط هذا النظام لسلسلة من 
  .2023يناير  8إلى  2022ديسمبر  29أيام من  10االحتفاالت المتقنة لمدة 

  
التقارير الداخلية للنظام، فقد حشد حرس الماللي والباسيج وأجهزة قمعية أخرى  وبحسب

  .للنظام لجلب قواتهم وعائالتهم إلى هذه المسرحيات والعروض الحكومية
  

هذه الخطط إحضار مجموعة من الطالب إلى هذه المسرحيات من قبل الباسيج  وتشمل
بسبب قتل األطفال، يسمي . (طفال خالل االنتفاضة 70الجة قضية قتله أكثر من لحل ومع

كما يخطط النظام ومن أجل التغلب على غضب ".) نظام قاتل األطفال"الناس النظام 
يقدن االنتفاضة في جميع أنحاء البالد، ويخفي وجهه  يوكراهية النساء اإليرانيات اللوات

  .اء الباسيج إلى الشوارعالمعادي للنساء من خالل جلب نس

يناير، الذكرى الثالثة إلطالق النار  8تحديد اليوم األخير من هذه المظاهرات، وهو  وتم
شخصا بنيران الحرس الثوري المباشر،  176على الطائرة األوكرانية والقتل المتعمد لـ 

  .من أجل منع عقد االحتجاجات المحتملة
  
يخطط النظام لتنفيذ سلسلة من األعمال الدعائية  باإلضافة إلى التحركات داخل إيران،و

في . والتظاهر على مستوى دول المنطقة، بما في ذلك العراق ولبنان وسوريا واليمن
العراق، بدأ الحشد الشعبي، بأموال دفعها النظام، مشاريع مظاهرة واسعة النطاق في 

يماني في ملعب کما يجري التخطيط لتركيب صورة كبيرة لقاسم سل. بغداد والبصرة
  .البصرة لكرة القدم خالل دوري الخليج وإجبار الفرق الرياضية على احترامها أمامهم

  
التي يتهرب منها هذا النظام الهارب دائما لألمام، هي إنه يعلم جيدا بأن قاسم  الحقيقة

سليماني لم يکن باالساس محبوبا من قبل الشعب االيراني فکيف الحال مع سعوب بلدان 
قة؟ وإن قيام المنتفضين بوجه النظام بإحراق صوره الى جانب صور الدکتاتور المنط

ويثبت مدى کراهيته ومقته من جانب الشعب االيراني والحق إن مايفعله  کدخامنئي، ي
  !ويقوم به هذا النظام ليس تجميل صورة سليماني وإنما زيادة تقبيح وجه النظام

  
  
  
  
  
  
  
  

  تُفرق باحثة أمريكية مرموقة بين عدة هجرات إلى الواليات
األوروبية األولى، » البيضاء«المتحدة األمريكية، فهناك الهجرة 

محل السجال الكبير حولها، بالنظر لما أحاط بها من إبادة 
صليين للقارة، الذين عرفوا بالهنود الحمر، وتهميش للسكان األ

فضالً عما ارتكبه المهاجرون البيض من فظائع بحق األفارقة 
الذين اقتلعوهم من بلدانهم وحّولوهم إلى عبيد، وهناك الهجرة من 
بلدان أمريكا الالتينية، ولعّل المكسيك في مقدمتها، بحثاً عن 

األلفية ظروف عمل وحياة أفضل، وهناك هجرة أخرى في 
  .الجديدة

  
والباحثة المشار إليها هي روكسان دنبار أورتيز، األكاديمية في جامعة كاليفورنيا 

تاريخ السكان األصليين «، و»جذور المقاومة«كتاباً، منها  15الحكومية، مؤلفة أكثر من 
، وجاء »هنود أمريكا«، و»الدم والحدود والتراب األحمر«، و»في الواليات المتحدة

الواليات المتحدة ليست أمة من «: ها لموضوع الهجرة هذا في مقال بعنوانتناول
، ترجمه إلى العربية إبراهيم عبدهللا العلو، ونُشر في العدد األخير من مجلة »المهاجرين

  .الصادرة في الكويت» الثقافة العالمية«
  

لمتحدة غايتها حجب في هذا المقال ترى الباحثة أن مزاعم التعدّدية الثقافية في الواليات ا
تاريخ البالد االستيطاني، ومع أن التعددية الثقافية أتت استجابة لمطالب الحقوق المدنية 
التي تطلبت مراجعة سرد التاريخ األمريكي، لكن الباحثة ترى أنه جرى إقحام الشعوب 

  .األصلية تحت مظلة هذه التعددية لتحويلها إلى مجموعة عرقية بدائية مضطهدة
  

تختلف الهجرة الجديدة التي ظهرت في األلفية الجديدة عن الهجرات الماضية في كون 
القارة اآلسيوية هي منبعها األساس، عوضاً عن أمريكا الالتينية، حيث قدّمت آسيا نحو 

، فإن أربع دول آسيوية 2017و 2000وفي الفترة بين . من مجموع المهاجرين% 41
لبين، احتلت الصدارة في عدد المهاجرين منها إلى هي الصين والهند وباكستان والف

  .أمريكا
  

تشير كاتبة المقال إلى باحث اسمه سوكوتو ميهاتا، قدم إلى أمريكا من مدينة مومباي 
الهندية بمعيّة عائلته، وهو لما يزل في الرابعة عشرة من عمره، وأصبح كاتباً حاز عدداً 

هذه األرض «: يورك، ووضع كتابا أسماهمن الجوائز وأستاذاً للصحافة في جامعة نيو
ً البيض»مانيفستو المهاجر.. أرضنا ، »نحن هنا ألنكم كنتم هناك«: ، قال فيه مخاطبا

البلدان اآلسيوية التي أتى منها المهاجرون، والتي استعمرها الغرب » هناك«وقصده بـ
  .وأفقر شعوبها

  
ك بدافع الترف، أو ألنهم يكرهون يؤكد الباحث أن المهاجرين عندما ينتقلون ال يفعلون ذل

إنهم يرحلون، كما علمني جدي، ألن األعباء التاريخية المتراكمة أحالت «. أوطانهم
  .»أوطانهم إلى أماكن ال تصلح للعيش




 
 

  
 

  زائرجال

 

 
 

  

 نيرحبلا
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  او الدولة ويتركك تشعر هو من يضرب سورا حول مضارب العشيرة او المدينة هناك اربعة انواع من االحتالل النوع االول

بحريتك هناك حتى تحتاج البوابات لتكتشف انك لست حرا على االطالق وانه يتحكم بكل ما هو ضروري حد الخبز والزيت 
يت من قوة لتوال الحياة مؤمنة والوقود والعالج واالمر يحدث في نموذج غزة المحاصرة منذ سنوات وسنوات وتقاتل بكل ما اوت

 . بان غدها سيكون افضل وان الغزاة حتما سيرحلون تحت وطأة صمودهم وانهار دمهم الذي يراق يوميا على رملها
 

يمسك هو  النوع الثاني هو ذاك الذي يجلس على بوابة بيتك محاوال منعك من الخروج والتنقل والعمل او حتى تفقد احوال حيك الذي تنتمي اليه بينما
حتى شبابيك بيتك  بناصية احتياجاتك كلها وهم يؤكد ذلك بانه لم يمسس حياتك بشيء بينما يترك لك بيتك الداخلي لتنعم به كيفما تشاء بما ال يجعلك تستخدم

تملك محيط بيتك على قاعدة وهو يقصد بذلك تحييدك عن طريقة دون قتلك او التخلص منك وهذا احتالل يمكنك التخلص منه بسهولة ويسر حين تقرر ان 
 . انك سيد المكان كله وان بيتك ليس جزيرة معزولة على ارضه وحين تخرج لعدوك مقاتال ستجده مكشوفا دون ساتر وتنتصر عليه بيسر وسهولة

 
لنفسه حق السيطرة على كل ما  النوع الثالث هو ذاك الذي يستولي على كل شيء بما في ذلك غرفة نومك قاصدا ان يلغيك كليا ويبعدك عن طريقه ويمنح

اجزا تملك بما في ذلك ممتلكاتك الشخصية وكل ما هو مادي على االرض محاوال مسح أي تأثير مادي لوجودك وبتالي الوصول الى مرحلة تصبح فيها ع
ألنك ال تملك ما تخاف عليه وهي االشياء عن استعادة اشيائك تلك فتعلن استسالمك منهارا وهو عادة ما ال يحدث بل على العكس من ذلك تصبح اكثر قوة 

فالخسارة هنا  المادية التي باتت بيد عدوك وبالتالي فانت تدرك ان ال حياة لك اال باستعادتها فتقاتل دونها منتصرا باستعادتها او ميتا من حياة موت
 .  مستحيلة

 
ع في حالة من االعجاب حد التماهي معه والوقوع في حبه واعتناق ثقافته ولغته النوع الرابع هو الذي يستطيع احتاللك شخصيا بدفعك للتنكر لذاتك والوقو

ثقافته االفضل حد اخضاع لغتك وثقافتك ومعتقداتك لصالحه وتجميل ما تعتقد به انت  بألوانه هو لتبدو مناسبا له ويمكنك ان تقدم نفسك على انك تنتمي ل
مني لو كنت تنمي لعرقه حتى وتحاول بدراية او بدون دراية ان تتصرف في حياتك الخاصة حتى وكأنك واالرقى واالسمى وبالتالي تصبح بذلك مستعدا للت

 . هو فتقلده في مسكنه وملبسه ومأكله ومقتنياته وحتى اغانيه وفنه وذلك هو اخطر انواع االحتالل الذي يستحيل اقتالعه
 

حتالل الصامت والذي يشارك به كل من يواصل صمته أو منحه تأييده لدولة االحتالل واخطر من كل هذا وذاك من االحتالالت االربعة الفاعلة هو اال
اك ادنى اهتمام بشكل او باخر وهذا النمط تنتمي اليه الغالبية العظمى من حكومات العالم على االطالق تقريبا فيما يخص قضية فلسطين وشعبها فلم يعد هن

 . خاوف واحتياجات دولة االحتالل اكثر بكثير من االلتفات لما يخص الشعب الفلسطينييذكر بالشعب الفلسطيني وقضيته وبات تفهم م
 

ان علينا  والسؤال االن هل يمكننا فعال التخلص من االحتالالت االربعة وهل تمكنت شعوب من قبلنا فعل ذلك والى أي درجة نحن  نملك تجربة خاصة ام
مكن من صياغة تجربتنا او تكرار احداها واذا لم نفعل ونقرا سويا فإننا لن نصل ابدا الى رؤيتنا وسنبقى ان نقرا سويا تجاربهم جميعا وعبر رؤيتهم لنت

 . حبيسي االحتالالت االربعة ومعتمدين كذبا على االسوأ وهو االحتالل الصامت الذي يساهم يوميا في افقادنا حقوقنا
 

ما يبدو ليس بعين الذات وال بعين الفائدة وانما بعين العلم بالشيء فتجارب شعوب فيتنام والهند عديدة هي التجارب التي نعرفها والتي قراناها لكن على 
مة المتصاعدة اليوم وجنوب افريقيا وغيرها وغيرها ال زالت حية ونحن يمكننا االن وغدا قراءتها سويا مع شعوبها واالنتقال بذواتنا الى الفعل وحالة المقاو

تؤسس الحتمالية وامكانية قدرتنا على وأد االحتالل بألف شكل وشكل  1948ة واالحتقان المتنامي في االراضي المحتلة عام من غزة وفي القدس والضف
 . وتجارب كل هذه الشعوب مفيدة وتعتبر ملهمة لنا في سعينا نحو حرية شعبنا وبالدنا

 

  

 نيطسلف

 



 

    
ات32 ار  ال د :: ال ن ثاني::  75رق   الع اي – كان                                  2023 ي

             

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الوجدان
..  

 رغم الهدوء أفتش في موهبة األمكنة  
  على سبيل المثال

  الصباح مثل البرد يمنعان النحس
  يمنعان الشذوذ في الشكل وفي الدنانير

  نحن تستهلكنا الفراغات واألمكنة
  المعنى المهم جدا في القلب

  من بعده الكثير من المعاني األقل أهمية
  
  

  األغاني الصديقة
..  

  هناك عالقة 
  ما بين شمال الوجود وجنوبه

  وبين الشرق والغرب
  هناك حميمية
  هناك تبعية

  هناك دعوة لالستسالم أو السالم
  هناك التوحد

  هناك سماوات وبقاع مشتركة
  في البقاء

  هناك حتمية في المودة
  وجسر العبور

  الصحو
..  

  الرضا والمكان
..  

  بهذه الدعابة المسرحية
  يتحرك الهدف

  يبدأ الممثل
  الجمهور
  اإلنارة

  األصوات
  الرضا والمكان

  
  
  
  
  
  
  

  األيام التي تطول أو تقصر
  الجراح التي ال تخفي األلم

  الضحكات التي ال تخفي النصر
  الغضب الذي ال يخفي الخسارة

  الرضا والمكان
  األسود واألبيض 

  واأللوان
  
  

  المناضل
..  

  الجمال شخصية القلب الحقيقية الرقيقة
جمال الجيوش السرية التي تقود ال

  األحالم نحو الصواب
  الجمال المالئكة التي ال نراها

  العيون الخفية
  الجمال قالدة المعنى المضيئة

  الجمال الحرية 
  التي يستدل بها 
  العقل واألفكار
  الجمال الطيبة 

  التي تضمن االستقرار للقلب
  الجمال التعقل

  
  

  الجمال
..  

  ال قيمة للحياة
  من دون مغزى
  من دون معنى
  ال قيمة للحياة

  من دون أفراح وعواطف
  ال قيمة للحياة من أجساد تتحس األمل

  وتنتج األفكار
  ال قيمة لألفكار
  ." من دون مهام سليمة
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 صباح األوطان الثائرة  
   ...صباح الطيور المنطلقة نحو السماء

   ...وتلك التي في األقفاص 
   ...صباح الغرباء وعابري الطرق 

  صباح الشمس التي لم تطل بعد خجلى وتختبئ  
  ...صباح زخات المطر  

  ...ألنيقةوأغنياته العشوائية اصباح صديقي  
  ...صباح إمرأة خرجت باكرآ 
   ...وتجولت تحت المطر وعلى كتفها ينام عصفور 

  ...صباح القهوة الفرنسية
 لتلبس األوقات الباكرة ثوبآ أنيقآ مالئمآ لبدء اليوم 

  

 سورية
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